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 การวิจัยในครั้งนี้ มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมของลูกคาที่เขามาใชบริการที่
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงก้ิงคอรปอเรชั่น จํากัด (ธนาคารเอชเอสบีซี) โดยจําแนกตามลักษณะ
ทางประชากรศาสตร ซึ่งประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด 
อาชีพ และระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน และศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของลูกคาที่เขามา
ใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี กับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของ
พนักงานธนกิจธนาคารเอชเอสบีซี กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  คือ ลูกคาที่เขามาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีจํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลคาสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแตกตางสถิติการทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว และการวิเคราะหความสัมพันธโดยใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน โดยทําการ
ทดสอบที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีสวนใหญเปนเพศชาย ที่มีอายุในชวง 30 – 
39 ป มีสถานภาพสมรสหรืออยูดวยกัน จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี เปนพนักงานบริษัทเอกชน 
และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 40,000 บาท  
 2.  พฤติกรรมการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีของลูกคาสวนใหญพบวา มาใช
บริการทางดานฝาก-ถอนเงินสดหรือเช็ค โดยจะมาใชบริการในชวงเวลา 11.31 - 13.30 น. ซึ่งมี
ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 6 - 10 นาที ลูกคาสวนใหญจะใชบริการที่ธนาคารแหงอ่ืนดวย และเหตุผลที่มา
ใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีเนื่องจากอยูใกลบานหรือที่ทํางาน 
 3.  ความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซีใน
ภาพรวม มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก โดยดานความไววางใจ ดานความกระตือรือรน 
ดานสมรรถนะ ดานความมีไมตรีจิต ดานความนาเชื่อถือ ดานความปลอดภัย ดานการเขาถึงบริการ 
และดานการเขาใจลูกคาหรือผูรับบริการ ลูกคาที่เขามาใชบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการอยูในระดับมาก สวนดานลักษณะของการบริการและดานการติดตอสื่อสาร ลูกคาที่เขามา
ใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  
 4.  ลูกคาที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส และอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความถี่ของการมาใชบริการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 



 

 5.  ลูกคาที่มีเพศ ระดับการศึกษาสูงสุด และอาชีพ แตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามา
ใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ดานแนวโนมการมาใชบริการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 
 6.  ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอช
เอสบีซี ในดานของลักษณะของการบริการ ดานความปลอดภัย ดานการเขาถึงบริการ และดานการ
เขาใจลูกคาหรือผูรับบริการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ดานความถี่ในการ
มาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธอยูในระดับปานกลางและในทิศทางเดียวกัน 
 7.  ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอช
เอสบีซี ในดานของความกระตือรือรน และดานความนาเชื่อถือ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการ
เขามาใชบริการ ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิีร่ะดับ 
0.05 โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลางและในทิศทางเดียวกัน 
 8.  ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอช
เอสบีซี ในดานความมีไมตรีจิต มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ดานแนวโนม
การมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธอยูในระดับต่ําและในทิศทางเดียวกัน 
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 This research aims to study the service quality satisfaction relating to consumers’ 
service usage behavior by categorizing personal characteristics by gender, age, marital 
status, education level, occupation, and average monthly income. The sample in this 
research is 400 consumers who used service at The Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited (HSBC). It is conducted by questionaires as the tool to collect the 
statistic data using in the data analysis including percentage, mean, standard deviation and 
the analysis of variance by using t-test, One-way Analysis of Variance, Least Significant 
Difference or Dunnett’s, Pearson Product Moment Correlation Coefficient, which statistical 
significance in 0.05 level. 
 Research results are as follows: 
 1.  Most samples are males, aged between 30 – 39 years old who were married or 
stay together, holding lower than Bachelor’s degree, private company employees and 
average monthly income is lower than Baht 40,000. 
 2. Most samples visited HSBC to deposit or withdrawal cash or cheques during 
11.31 – 13.30 which the average time consumed is 6-10 minutes. Most samples also use 
banking service with other banks and convenient location from their home or office is the 
most important factor for visiting HSBC. 
 3. Mostly, consumers have their own overall service quality satisfaction of HSBC 
Unit Teller Officers in the good level. The service quality satisfaction on reliability, 
responsiveness, competence, courtesy, creditability, security, access and understanding of 
customers are in the good level. The service quality satisfaction on appearance and 
communication are in the moderate level. 
 4. The consumers with different gender, age, marital status and occupation have 
different service usage behaviors at HSBC in term of frequency of service usage at 
statistical significance of 0.05 level.  
 5. The consumers with different gender, education level and occupation have 
different service usage behaviors at HSBC in term of trend of service usage of statistical 
significance of 0.05 level. 



 

 6. The consumers’ service quality satisfaction of HSBC Unit Teller Officers in term 
of appearance, security, access and understanding of customers are related to the 
frequency of service usage behavior of statistical significance of 0.05 level. The relation is 
at moderate level and in the same direction. 
 7. The consumers’ service quality satisfaction of HSBC Unit Teller Officers in term 
of responsiveness and creditability are related to trend of service usage behavior of 
statistical significance of 0.05 level. The relation is at moderate level and in the same 
direction. 
 8. The consumers’ service quality satisfaction of HSBC Unit Teller Officers in term 
of courtesy is related to trend of service usage behavior of statistical significance of 0.05 
level. The relation is at low level and in the same direction. 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี โดยไดรับความชวยเหลืออยางดีย่ิงจากอาจารยที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารยสุพาดา สิริกุตตา ที่ใหคําแนะนําชวยเหลือตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ  อัน
เปนประโยชนอยางย่ิงแกผูวิจัย ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ดวย 
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.ณักษ กุลิสร และอาจารย ดร.กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร  
ที่ใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถาม และคณะ 
กรรมการสอบสารนิพนธ ที่ใหขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือปรับปรุงแกไขขอบกพรองอันเปนประโยชนตอ
การทํางานวิจัยชิ้นนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทาน ที่ประสิทธประสาทวิชาความรูอันเปนพ้ืนฐาน
สําคัญและใหความชวยเหลือ ตลอดจนประสบการณที่ดีแกผูวิจัย อีกทั้งผูตอบแบบสอบถามที่ให
ความรวมมือและใหขอมูลเพ่ือใชการวิจัยครั้งนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ไดเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน ใหการสนับสนุนและเปน
กําลังใจที่สําคัญอยางย่ิงในการศึกษาระดับปริญญาโท  
 

 สุดทายนี้ คุณประโยชนและความดีอันพึงจากสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่อง
บูชาพระคุณบิดามารดา ญาติ และบูรพคณาจารยทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอน ชี้แนะแนวทางที่ดีและมี
คุณคาตลอดมาจนสําเร็จการศึกษา 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ในปจจุบันประเทศไทยมีสถาบันการเงินหลายรูปแบบ ไดแก ธนาคารพาณิชยไทยธนาคาร
พาณิชยเพ่ือรายยอย ธนาคารที่เปนสาขาของธนาคารตางประเทศ ธนาคารตางประเทศ บริษัท
เงินทุน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งทําธุรกิจและใหบริการดานการเงินในลักษณะ ที่คลายๆ กัน 
นั้นหมายความวา การแขงขันจะทวีความรุนแรงและเขมขนมากข้ึนตลอดเวลา ดังนั้นปจจัยที่สําคัญ
และจําเปนอยางย่ิง คือ ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการให บริการ ซึ่งเปนการสรางความ
ประทับใจของการบริการที่เปนเลิศใหกับลูกคา สรางความพึงพอใจ สรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา 
กระตุนใหลูกคาเดิมกลับมาใชบริการ ตลอดจนสราง ใหลูกคามีความจงรักภักดีกับการใชบริการ
ตลอดไป  
 จากสภาพการแขงขันทางดานธุรกิจ ของสถาบันการเงินที่ไดมีการขยายตัวและรุนแรง
รวมทั้งการเปดเสรีการลงทุนในสถาบันการเงิน ทําใหมีการลงทุนจากตางประเทศเพ่ิมมากข้ึนสงผล
กระทบใหสภาวการณการแขงขันของธุรกิจสถาบันการเงินมีการแขงขันสูง สถาบันการเงินตางๆ 
จะตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการใหบริการ และการดําเนินธุรกิจตางๆ เพ่ือความอยูรอด โดย
ปรับปรุงภาพลักษณ รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว และพัฒนา
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในดานการบริการ เพ่ือดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการสถาบันการเงินของ
ตน เพราะทุกสถาบันการเงินตระหนักดีวา ลูกคา คือ แหลงรายไดของธุรกิจ จึงพยายามทุกวิถีทางที่
จะสรางความประทับใจใหแกลูกคามากที่สุด เพ่ือรักษาฐานลูกคาเดิมและขยายฐานลูกคาใหม  
 ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงคก้ิง คอรปอเรชั้นจํากัด (“ธนาคารเอชเอสบีซี”) เปน
ธนาคารระดับโลกที่รับใชสังคมไทยมาอยางยาวนาน เปนระยะเวลากวา 12 ทศวรรษ ธนาคารเอช
เอสบีซี ถือไดวาเปนธนาคารพาณิชยแหงแรกของประเทศ เริ่มเปด ทําการในประเทศไทยครั้งแรก 
เมื่อป พ.ศ.2431 นอกจากนี้ยังเปนผูพิมพธนบัตรออกใช ในประเทศไทยเปนครั้งแรก ในป พ.ศ. 
2432 รวมทั้งจัดหาเงินกูจากตางประเทศ สําหรับรัฐบาลไทยเปนครั้งแรก เพ่ือสรางทางรถไฟ และ
ธนาคารยังไดมีบทบาทสําคัญในการวางรากฐานดานการเงินการธนาคารของไทย ตลอดระยะเวลา
กวา 120 ปที่ผานมา ธนาคารเอชเอสบีซี ไดมอบบริการในระดับมาตรฐานสากล บนรากฐานแหง
ความเขาใจในความตองการของคนไทย อยางแทจริง จากธนบัตรใบแรก สูบัตรเครดิตที่มอบความ
คุมคาใหแกผูถือบัตร จากบริการ ทางการคาระหวางประเทศทางเรือ สูบริการทางการคาระหวาง
ประเทศแบบออนไลน จนถึง ในปจจุบันที่ทางกลุมเอชเอสบีซี ไดตัดสินใจที่จะเปลี่ยนรูปแบบการ
ดําเนินธุรกิจในประเทศไทยใหมโดยจะมุงไปที่กลุมลูกคาที่เปนองคกรธุรกิจ จากแตเดิมที่ทาง
ธนาคารไดใหความสําคัญทั้งในสวนของกลุมลูกคาบุคคล และลูกคาลูกคาที่เปนองคกรธุรกิจ ซึ่งการ
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เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญดังกลาวนี้ ยอมสงผลกระทบตอการดําเนินงานในสวนตางๆ ของทางธนาคาร
อยางหลีกเลี่ยงไมได 
 จากที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาถึง “ความพึงพอใจดาน
คุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช
บริการของลูกคา” โดยที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะมุงทําการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจที่มีตอ
พนักงานธนกิจ เนื่องจากเปนพนักงาน ในสวนที่ตองใหบริการแกลูกคาโดยตรง ประกอบกับการที่
ทางผูวิจัยไดรับผิดชอบงาน  ในตําแหนงที่ตองกํากับและดูแลพนักงานธนกิจ ซึ่ งผลที่ ไดจาก
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ สามารถที่จะนําไปใชเปนแนวทางในการประเมินระดับมาตรฐานคุณภาพการ
ใหบริการของพนักงานธนกิจของธนาคารเอชเอสบีซี สํานักงานใหญ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการ
ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการในดานตางๆ ของทางธนาคาร เพ่ือที่จะสามารถสรางความความ
ประทับใจ และความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคาในระดับองคกรที่เขามาติดตอหรือใชบริการธุรกรรม
ทางการเงินกับทางธนาคารเอชเอสบีซี สํานักงานใหญ ไดตอไปในอนาคต 
 
ความมุงหมายของการศึกษาวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมของลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี โดยจําแนก
ตามลักษณะทางประชากรศาสาตร ซึ่งประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพ และระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 2.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอช
เอสบีซี กับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอส
บีซี  
 
ความสําคัญของการศึกษาวิจัย 
 นําผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไปใชเปนแนวทางในการประเมินระดับมาตรฐาน
คุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ของธนาคารเอชเอสบีซี สํานักงานใหญ ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการในดานตางๆ ของทางธนาคาร เพ่ือที่จะสามารถ
สรางความความประทับใจ และความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคาในระดับองคกรที่เขามาติดตอหรือใช
บริการธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคารเอชเอสบีซี สํานักงานใหญไดตอไปในอนาคต 
 
ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
 ดานประชากรที่ใชในการศึกษา กลุมตัวอยาง และวิธีการสุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ซึ่ง
ผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากร 
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี
ซึ่งผูวิจัยไดทําการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จากสูตรของทาโร   ยา
มาเน (Taro Yamane. 1973: 331) ดังตอไปนี้ 
 

    
2

2

Z P(1- P)n = 
e

 

 
   โดยที่ e  คือ คาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง 
     p  คือ สัดสวนของลูกคาที่มาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี 
      z  คือ คาสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%  
      n  คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
 ซึ่งในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดกําหนดใหมีคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง 
เทากับ 0.05 และเนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แทจริง จึงไดทําการประมาณคา p เทากับ 0.5 
ซึ่งจากการคํานวณโดยใชสูตรดังกลาว จะไดขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 384 คน จึงทําใหได
ขนาดของกลุมตัวอยางที่มีความเหมาะสมในการศึกษาวิจัยครั้งนี้อยูที่ 400 คน  
 สําหรับวิธีการสุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ การสุมตัวอยางโดยไมอาศัยความ
นาจะเปน (Non – Probability Sampling) ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบตามความสะดวก 
(Convenience Sampling) ซึ่งกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะถูกเลือกข้ึนมาโดยอาศัยความ
สะดวก เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ไดจัดเตรียมเอาไว 
  
 ดานตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก  
 1.  ลักษณะสวนบุคคลของลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ใน 6 ดาน คือ 
  1.1 เพศ  
   1) ชาย 
   2) หญิง 
  1.2  อายุ ที่มาจากงานวิจัยของกานตสินี พานิชอนันตกิจ (2552) 
   1) ต่ํากวา 30 ป 
   2) 30 – 39 ป 
   3) 40 – 49 ป 
   4) 50 – 59 ป 
   5) ตั้งแต 60 ปข้ึนไป 
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  1.3  สถานภาพสมรส  
   1) โสด 
   2) สมรส/อยูดวยกัน 
   3) หยาราง/หมาย/แยกกันอยู 
  1.4  ระดับการศึกษาสูงสุด  
   1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
   2) ปริญญาตรี 
   3) สูงกวาปริญญาตรี 
  1.5  อาชีพ  
    1) เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว 
     2) พนักงานบริษัทเอกชน 
    3) พนักงานเดินเอกสาร 
    4) อ่ืนๆ 
  1.6  รายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่มาจากงานวิจัยของชัญญาพัชญ เนาวพรศรันย (2552) 
   1) ต่ํากวาหรือเทากับ 40,000 บาท 
   2) 40,001 – 60,000 บาท 
   3) 60,001 – 80,000 บาท 
   4) 80,001 – 100,000 บาท 
   5) มากกวา 100,000 บาทข้ึนไป 
 2.  ความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี       
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการของลูกคา ใน 10 ดาน คือ  
  2.1 ดานลักษณะของการบริการ 
  2.2 ดานความไววางใจ 
  2.3 ดานความกระตือรือรน 
  2.4 ดานสมรรถนะ 
  2.5 ดานความมีไมตรีจิต 
  2.6 ดานความนาเชื่อถือ 
  2.7 ดานความปลอดภัย 
  2.8 ดานการเขาถึงบริการ 
  2.9 ดานการติดตอสื่อสาร 
  2.10 ดานการเขาใจลูกคาหรือผูรับบริการ 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ พฤติกรรมของลูกคาที่เขามาใชบริการ ที่ธนาคาร
เอชเอสบีซี  
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นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการศึกษาวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดมีการกําหนดศัพทเฉพาะที่ใชสําหรับการศึกษาวิจัย 
ดังตอไปนี้ 
 1.  ธนาคารเอชเอสบีซี หมายถึง ธนาคารเอชเอสบีซี สํานักงานใหญ อาคารเอชเอสบีซี 
เลขที่ 968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500  
 2.  ลูกคา หมายถึง ลูกคาในระดับองคกรที่เขามาติดตอหรือใชบริการธุรกรรมทางการเงิน
กับทางธนาคาร เอชเอสบีซี สํานักงานใหญ  
 3.  พนักงานธนกิจ หมายถึง พนักงานของทางธนาคารเอชเอสบีซี สํานักงานใหญ ที่
ใหบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางการเงินแกลูกคาที่เขามาใชบริการ  
 4.  การใหบริการ หมายถึง กระบวนการ/กระบวนกิจกรรมในการสงมอบบริการจากผู
ใหบริการ (พนักงานธนกิจ) ไปยังผูรับบริการ (ลูกคาในระดับองคกร) ซึ่งในที่นี้หมายถึง การ
ใหบริการธุรกรรมทางการเงินของทางธนาคารเอชเอสบีซี แกลูกคา อาทิเชน การเปดและปดบัญชีใน
ระดับองคกร การฝากและถอนเงินสด การฝากและถอนเช็ค การออกแคชเชียรเช็ค การสั่งซื้อสมุด
เช็ค และการรับรองเอกสารตางๆ เพ่ือใชประกอบการทําธุรกรรมทางการเงิน ที่ธนาคารเอชเอสบีซี 
สาขาในตางประเทศ เปนตน 
 5.  ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการ  หมายถึง ระดับหรือ
ความรูสึกนึกคิดของลูกคาที่มีตอการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ในดานตางๆ 
ประกอบดวย 
  5.1  ดานลักษณะของการบริการ (appearance) หมายถึง สภาพที่ปรากฏใหเห็น 
หรือจับตองไดในการใหบริการของทางพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี 
  5.2  ดานความไววางใจ (reliability) หมายถึง ความสามารถในการนําเสนอ
ผลิตภัณฑหรือการบริการทางการเงินของทางพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี  ที่เปนไปตาม
คํามั่นสัญญาไดอยางตรงไปตรงมาและถูกตอง 
  5.3  ดานความกระตือรือรน (responsiveness) หมายถึง การที่ทางพนักงานธนกิจ 
ธนาคารเอชเอสบีซี แสดงความเต็มใจที่จะชวยเหลือ และพรอมที่จะใหบริการลูกคา หรือผูรับบริการ
อยางเต็มที่ในทันทีทันใด 
  5.4  ดานสมรรถนะ (competence) หมายถึง ความรูความสามารถในการปฏิบัติ งาน
ดานการบริการที่รับผิดชอบ อยางมีประสิทธิภาพของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี 
  5.5  ดานความมีไมตรีจิต (courtesy) หมายถึง การมีอัธยาศัยที่นอบนอม มีไมตรีจิต
ที่เปนกันเอง รูจักใหเกียรติผูอ่ืน จริงใจ มีน้ําใจ และมีความเปนมิตรของทางพนักงานธนกิจ ธนาคาร
เอชเอสบีซี 
  5.6  ดานความนาเชื่อถือ (creditability) หมายถึง ความสามารถในการใหบริการ
ของทางพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ไดตรงกับสัญญาที่ใหไวกับทางผูรับบริการ มีความถูก



 6 

ตอง เหมาะสม และไดผลออกมาเชนเดิมในทุกจุดของบริการ ความสม่ําเสมอนี้ จะทําใหผูรับบริการ
รูสึกวาบริการที่ไดรับนั้น มีความนาเชื่อถือ 
  5.7  ดานความปลอดภัย (security) หมายถึง ทางธนาคารเอชเอสบีซี มีมาตรการ 
และระบบจัดเก็บขอมูลของลูกคาเปนอยางดี มีหลักฐานการใหบริการที่ชัดเจนแกลูกคาทุกครั้งที่มา
ใชบริการ รวมไปถึงการที่ทางพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี มีความซื่อสัตย สามารถที่จะ
ไววางใจไดเปนอยางดี 
  5.8  ดานการเขาถึงบริการ (access) หมายถึง การเขาไปติดตอใชบริการกับทาง
ธนาคารเอชเอสบีซี เปนไปดวยความสะดวก ไมยุงยาก 
  5.9  ดานการติดตอสื่อสาร (communication) หมายถึง ความสามารถในการสราง
ความสัมพันธและการสื่อความหมายใหลูกคาเขาใจของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี  
  5.10 ดานการเขาใจลูกคาหรือผูรับบริการ (understanding of customer) 
หมายถึง การคนหาและทําความเขาใจเก่ียวกับความตองการของลูกคาที่มาใชบริการ รวมไปถึงการ
ใหความสนใจตอการตอบสนองความตองการของลูกคาที่มาใชบริการของทางพนักงานธนกิจ 
ธนาคารเอชเอสบีซี 
 6.  พฤติกรรมของลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี หมายถึง ลักษณะ
การเขามาใชบริการของทางลูกคาธนาคารเอชเอสบีซี สํานักงานใหญ ในดานตางๆ เชน 1) มาใช
บริการประเภทใดกับทางธนาคารเอชเอสบีซี บอยที่สุด 2) ความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอช
เอสบีซี โดยเฉลี่ยตอสัปดาห 3) ชวงเวลาที่มาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี บอยที่สุด 4) ระยะเวลา
ในการใชบริการโดยเฉลี่ยตอครั้ง เปนตน 
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กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
 เพ่ือใหเกิดความชัดเจนของกระบวนการในการศึกษาวิจัย การสรางเครื่องมือ การวิเคราะห
ขอมูล และการสรุปผลการวิจัย ผูวิจัยไดแสดงความสัมพันธของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามของ
การศึกษาวิจัย ดังกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยตอไปนี้ 
 
 ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดของการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการ 
      ของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการของลูกคา” 

ลักษณะสวนบุคคล 
- เพศ  
- อายุ 
- สถานภาพการสมรส 
- ระดับการศึกษาสูงสุด 
- อาชีพ 
- ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมของลูกคาท่ีเขามาใชบริการ
ท่ีธนาคารเอชเอสบีซ ี

 
ความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของ

พนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซ ี
1. ดานลักษณะของการบริการ 
2. ดานความไววางใจ 
3. ดานความกระตือรือรน 
4. ดานสมรรถนะ 
5. ดานความมีไมตรีจิต 
6. ดานความนาเช่ือถือ 
7. ดานความปลอดภัย 
8. ดานการเขาถึงบริการ 
9. ดานการติดตอสื่อสาร 
10. ดานการเขาใจลูกคาหรือผูรับบริการ 
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สมมติฐานของการศึกษาวิจัย 
 1.  ลูกคาที่มีลักษณะดานประชากรศาสตร ประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี แตกตางกัน 
 2.  ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอช
เอสบีซี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี 
 
 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคาร
เอชเอสบีซี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการของลูกคา” ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษา 
คนควา และทบทวนวรรณกรรม ทั้งในสวนของหลักการ แนวคิด ทฤษฎีตางๆ รวมไปถึงงานวิจัยที่
เก่ียวของ เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย โดยมีรายละเอียดของการทบทวนวรรณกรรม
ประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ 
 1.  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการบริการ 
 2.  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับคุณภาพการใหบริการ 
 3.  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับความพึงพอใจในการบริการ 
 4.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 5.  ขอมูลเก่ียวกับธนาคาร เอชเอสบีซี 
 6.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการบริการ 
 ความหมายของการบริการ (Services) 
 คอตเลอร Kotler (1991) ไดกลาวถึงการบริการไววา เปนกิจกรรมหรือประโยชนในเชิง
นามธรรม ซึ่งฝายหนึ่งไดเสนอเพ่ือขายใหกับอีกฝายหนึ่ง โดยผูรับบริการไมไดครอบครองการ
บริการนั้นๆ อยางเปนรูปธรรม กระบวนการใหบริการอาจจะใหควบคูไปกับการจําหนายผลิตภัณฑ
หรือไม ก็ได อยางไรก็ตามการใหบริการนั้น คอตเลอร (Kotler. 1991)  และซิลเทม. พาราสุไรมาน 
และเบอรี (Zeithaml. Parasuraman; & Berry. 1985) ไดสรุปไวคลายคลึงกันวา การบริการมี
ลักษณะที่แตกตางจากสินคาหรือผลิตภัณฑทั่วไป ดังนี้ 
 1.  ความเปนนามธรรม (Intangibility) คือ ไมสามารถจับตองหรือสัมผัสไดเหมือนสินคาที่
เปนผลิตภัณฑ ผูใชบริการจึงตองหาสัญลักษณอ่ืนที่แสดงออกถึงความเปนรูปธรรม ซึ่งเสมือน
ตัวแทนคุณภาพการบริการ ดวยเหตุผลดังกลาว หนวยงานที่ใหบริการ จึงพยายามทําใหบริการของ
ตนมีรูปธรรมหรือสามารถจับตองได  
 2.  การผลิตและการบริโภคไมสามารถแยกออกจากกันได (Inseparability of production 
and consumption) คือ การบริการ จะมีการผลิตและบริโภคภายในเวลาเดียวกัน 
 3.  ความแตกตางหลากหลาย (Variability) การใหบริการในแตละครั้ง จะมีความแตกตาง
กันไป คุณภาพของบริการในแตละครั้ง จะข้ึนอยูกับวาใครเปนผูใหบริการ เพราะผูใหบริการแตละคน 
อาจจะมีพฤติกรรมการใหบริการที่แตกตางกัน  
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 4.  ไมสามารถเก็บกักไวได (Perishability) การใหบริการไมสามารถจะเก็บกักเอาไวเพ่ือรอ
การจําหนาย หรือเก็บไวเพ่ือใชประโยชนในภายหลัง เหมือนสินคาหรือผลิตภัณฑได  นอกจากนี้ 
ตลาดของการบริการยังสามารถข้ึนลงได ตามความตองการที่เปลี่ยนไป  
 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546: 18) ไดกลาวไววา การบริการ หมายถึง กิจกรรมของ
กระบวนการสงมอบสินคาที่ไมมีตัวตน (Intangible Good) ของธุรกิจใหกับผูรับบริการโดยสินคาที่ไม
มีตัวตนนั้น จะตองตอบสนองความตองการของผูรับบริการ จนนําไปสูความพึงพอใจได 
 จากความหมายดังกลาวขางตน สามารถพิจารณาความหมายสําคัญของคําตางๆ ไดดังนี้ 
 1.  กิจกรรมของกระบวนการสงมอบ (Delivery Activity) หมายถึง การดําเนินการหรือการ
กระทํา (Performance) ใดๆ ของธุรกิจใหบริการ อันเปนผลใหผูรับบริการ (ลูกคา) ไดรับการ
ตอบสนองตรงความตองการ 
 2.  สินคาที่ไมมีตัวตน (Intangible Goods) หมายถึง การบริการ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของ
กระบวนการสงมอบ ซึ่งไดแก คําปรึกษา การรับประกัน การใหความบันเทิง การใหบริการทาง
การเงิน เปนตน 
 3.  ความตองการของผูรับบริการ (Customer Need or Want) หมายถึง ความจําเปน และ
ความปรารถนาของลูกคาที่คาดหวังวาจะไดจากบริการนั้นๆ 
 4.  ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) หมายถึง การที่ลูกคาไดรับการบริการ ที่
สามารถตอบสนองความตองการ 
 ดังนั้นในธุรกิจทั่วไป ลูกคาจะไดรับสินคา 2 ประเภท ดังนี้ 
 1.  สินคาที่มีตัวตน ไดแก อาหาร เครื่องด่ืม ผาเย็น เปนตน 
 2.  สินคาที่ไมมีตัวตน ไดแก การตอนรับ การรับคําสั่งอาหาร รอยย้ิม ไมตรี ซึ่งสินคา ที่ไม
มีตัวตนเหลานี้ก็คือ “การบริการ” 
 ดังนั้น การบริการ จึงเปนกระบวนการของกิจกรรมในการสงมอบบริการจาก ผูใหบรกิารไป
ยังผูรับบริการ ไมใชสิ่งที่จับตองไดชัดเจน แตออกมาในรูปของเวลา สถานที่ รูปแบบ และที่สําคัญ 
เปนสิ่งที่เอ้ืออํานวยทางจิตวิทยาใหเกิดความพึงพอใจ คําวา การบริการ ตรงกับภาษาอังกฤษที่วา 
SERVICE ซึ่งถาหากหาความหมายดีๆ ใหกับอักษรภาษาอังกฤษทั้ง 7 ตัวนี้ อาจไดความหมายของ
การบริการที่สามารถยึดเปนหลักในการปฏิบัติไดตามความหมายของอักษรทั้ง 7 นี้ คือ 
 S = Smiling & Sympathy ย้ิมแยม และเอาใจเขามาใสใจเรา เห็นอกเห็นใจตอความ
ลําบากยุงยากของผูมารับบริการ 
 E = Early Response ตอบสนองตอความประสงคจากผูมารับบริการอยางรวดเร็วทันใจ
โดยไมตองใหเอยปากเรียกรอง 
 R = Respectful แสดงออกถึงความนับถือใหเกียรติผูรับบริการ 
 V = Voluntariness manner การใหบริการที่ทําอยางสมัครใจ เต็มใจทํา ไมใชทํางานอยาง
เสียไมได 
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 I = Image Enchanting การรักษาภาพลักษณของผูใหบริการ และภาพลักษณขององคกร
ดวย 
 C = Courtesy ความออนนอม ออนโยน สุภาพ มีมารยาทดี 
 E = Enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตือรือรนขณะบริการ และใหบริการมากกวาที่
ผูรับบริการคาดหวังเอาไว 
 ดังนั้น การบริการ จึงหมายถึง กระบวนการของกิจกรรมในการสงมอบบริการจากผู
ใหบริการ ถึงผูรับบริการ ซึ่งไมสามารถจับตองได และไมไดเปนผลของการเปนเจาของสิ่งใด แต
ออกมาในรูปของเวลา สถานที่ รูปแบบ และที่สําคัญเปนสิ่งที่เอ้ืออํานวยทางจิตวิทยาใหเกิดความพึง
พอใจ 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกบัคุณภาพการใหบริการ 
 ความหมายของคุณภาพการใหบริการ 
 กรอนรูส (Gronroos. 1982) สมิธ และฮูสตัน (Khantanapha. 2000; citing Smith; & 
Houston. 1982) พาราซุรามาน และคณะ (Parasuraman; et al. 1988) ไดอธิบายและให
ความหมายเชิงปฏิบัติการไวไมแตกตางกัน สรุปไดวา คุณภาพการใหบริการ (Service Quality) เปน
ความแตกตางระหวางความคาดหวัง (Expectation-What they want) กับการรับรู (Perception-
What they get) 
 ลิวอิสและบูม (Lewis; & Bloom. 1983) ไดใหคํานิยามของ คุณภาพการใหบริการ วา เปน
สิ่งที่ชี้วัดถึงระดับของการบริการ ที่สงมอบโดยผูใหบริการ ตอลูกคาหรือผูรับบริการวาสอดคลองกับ
ความตองการของเขาไดดีเพียงใด การสงมอบบริการที่มีคุณภาพ (delivering service quality) จึง
หมายถึง การตอบสนองตอผูรับบริการ บนพ้ืนฐานความคาดหวังของผูรับ บริการ 
 คุณภาพการใหบริการ เปนมโนทัศนและปฏิบัติการในการประเมินของผูรับบริการ โดยทํา
การเปรียบเทียบระหวางการบริการที่คาดหวัง (expectation service) กับการบริการ ที่รับรูจริง 
(perception service) จากผูใหบริการ หากผูใหบริการรายใด สามารถที่จะใหบริการ ที่สอดคลองตรง
ตามความตองการของผูรับบริการ หรือสรางบริการที่มีระดับสูงกวาที่ผูรับบริการไดคาดหวัง จะสงผล
ใหการบริการดังกลาว เกิดคุณภาพการใหบริการ ซึ่งจะทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจจาก
บริการที่ไดรับเปนอยางมาก (Zeithaml. Parasuraman; & Berry. 1988: 42; 1990: 18; 
Fitzsimmons; & Fitzsimmons. 2004: 78 cited in Napaporn Khantanapha. 2000; Kotler; & 
Anderson. 1987: 102) พาราซุรามาน ซีแทมล และเบอรรี่ (Parasuraman. Ziethaml; & Berry. 
1985) ไดชี้ใหเห็นดวยวา คุณภาพการใหบริการ เปนการใหบริการที่มากกวา หรือตรงกับความ
คาดหวังของผูรับบริการ ซึ่งเปนเรื่องของการประเมิน หรือการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความเปน
เลิศของการบริการในลักษณะของภาพรวม ในมิติของการรับรู ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการกลุม
นี้ ชวยชี้ใหเห็นวา การประเมินคุณภาพ การใหบริการ ตามการรับรูของผูบริโภค เปนไปในรูปแบบ
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ของการเปรียบเทียบทัศนคติที่มีตอบริการที่คาดหวัง และการบริการตามที่รับรู วามีความสอดคลอง
กันเพียงไร ขอสรุปที่นาสนใจประการหนึ่งก็คือ การใหบริการที่มีคุณภาพนั้น หมายถึง การใหบริการ
ที่สอดคลองกับความคาด หวังของผูรับบริการ หรือผูบริโภคอยางสม่ําเสมอ ดังนั้น ความพึงพอใจตอ
การบริการ จึงมีความสัมพันธโดยตรงกับการทําใหเปนไปตามความคาดหวัง หรือการไมเปนไปตาม
ความคาดหวัง (confirm or disconfirm expectation) ของผูบริโภคนั่นเอง 
 แนวคิดและคําอธิบายในเรื่องของคุณภาพการใหบริการที่นาสนใจ ไดแก มุมมองจาก
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ในสาขาความคาดหวังของลูกคา (expert in the field of customer expectation) 
คือ ซีแทมล พาราซุรามาน และเบอรรี่ (Ziethaml. Parasuraman; & Berry. 1990: 19) ตาม
แนวความคิดของนักวิชาการกลุมนี้ คุณภาพการใหบริการ เปนการประเมิน ของผูบริโภคเก่ียวกับ
ความเปนเลิศหรือความเหนือกวาของบริการ นักวิชาการทั้งสามทานดังกลาว นับไดวาเปนหนึ่งใน
คณะนักวิชาการที่สนใจทําการศึกษา เรื่องคุณภาพในการใหบริการ และการจัดการคุณภาพในการ
ใหบริการขององคการอยางจริงจัง มาตั้งแตป ค.ศ. 1983 สิ่งที่ ซีแทมล พาราซุรามาน และเบอรรี่ ให
ความสนใจในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับคุณภาพในการให บริการนั้น เปนการมุงตอบคําถามสําคัญ 3 
ขอ ซึ่งประกอบดวย (1) คุณภาพในการใหบริการ คืออะไร (What is service quality?) (2) อะไรคือ
สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาคุณภาพในการใหบริการ (What causes service-quality Problems?) (3) 
องคการสามารถแกปญหาคุณภาพในการใหบริการที่เกิดไดอยางไร (What can organizations do 
to solve these problems?) 
 กลาวอยางสรุปไดวา คุณภาพการใหบริการ (Service quality) หมายถึง ความสามารถใน
การตอบสนองความตองการของธุรกิจใหบริการ คุณภาพของบริการ เปนสิ่งสําคัญที่สุดที่จะสราง
ความแตกตางของธุรกิจใหเหนือกวาคูแขงขันได การเสนอคุณภาพการใหบริการที่ตรงกับความ
คาดหวังของผูรับบริการ เปนสิ่งที่ตองกระทํา ผูรับบริการจะพอใจ ถาไดรับสิ่งที่ตองการ เมื่อ
ผูรับบริการมีความตองการ ณ สถานที่ที่ผูรับบริการตองการ และในรูปแบบที่ตองการ 
 
 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับคุณภาพการใหบริการ 
 ในแงแนวคิดทางวิชาการ แนวคิดพ้ืนฐาน (Basic Concept) เรื่องคุณภาพการใหบริการ
ประกอบไปดวย 3 แนวคิดหลัก คือ แนวคิดความพึงพอใจของลูกคา (customer satisfaction) 
คุณภาพการใหบริการ (service quality) และคุณคาของลูกคา (customer value) (Cronin; & 
Taylor. 1992; Oliver. 1993; Ziethaml. Parasuraman; & Berry. 1988) ตามแนวคิดพ้ืนฐาน
ดังกลาว ความพึงพอใจของลูกคาตอบริการ เปนพฤติกรรมเชิงจิตวิทยาที่บุคคลมีตอบริการ ที่ไดรับ
หรือเกิดข้ึน (Oliver. 1993) 
 สวนแนวคิดพ้ืนฐานเรื่องคุณภาพการใหบริการ เปนแนวคิดที่ไดรับการเสนอไวโดย โครนิน
และเทเลอร (Cronin; & Taylor. 1992) ในทัศนะของนักวิชาการทั้งสอง ความพึงพอใจหรือไมพึง
พอใจ เปนเรื่องของการเปรียบเทียบประสบการณของผูรับบริการไดรับบริการ กับความคาดหวังที่
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ผูรับบริการนั้นมี ในชวงเวลาที่มารับบริการ และเปนสิ่งที่ชวยใหสามารถวัดคุณภาพการใหบริการได 
สวนคุณภาพการใหบริการในมุมมองเชิงการตลาด คอรดับเปลสก้ี รัสท และซารฮอริก (Cordupleski. 
Rust; & Zahorik. 1993) ไดใหคําจํากัดความไววา คุณภาพการใหบริการ เปนสวนขยายของบริการ 
กระบวนการบริการ และองคกรที่ใหบริการ ที่สามารถตอบสนอง หรือทําใหเกิดความพึงพอใจใน
ความคาดหวังของบุคคล แนวคิดพ้ืนฐานที่มองคุณภาพการใหบริการ ผานกรอบการมองดานความ
พึงพอใจตอการใหบริการนี้ ไดรับการสนับสนุนจากนักวิชาการอีกทานหนึ่ง คือ บิทเนอร (Bitner. 
1992) ซึ่งอธิบายจากผลงานวิจัย ที่ไดเคยทําการศึกษาไววา คุณภาพการใหบริการสามารถวัดโดย
ผานความพึงพอใจของผูรับ บริการได 
 จากที่ไดกลาวมาแลวขางตน กอใหเกิดกรอบการพิจารณาตัวแบบ การศึกษาคุณภาพการ
ใหบริการ จากแนวคิดพ้ืนฐาน 3 แนวคิดดังกลาว ไดในสองนัยยะ กลาวคือ นัยยะแรก คุณภาพการ
ใหบริการ สามารถพิจารณาไดจากทั้งสามองคประกอบ หรืออยางนอย 2 องคประกอบรวมกัน และ
นัยยะที่สอง คุณภาพการใหบริการ พิจารณาไดจากตัวชี้วัด ซึ่งพัฒนาจากแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งเปน
หลัก เชน แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องคุณภาพการใหบริการ (service quality) ซึ่งจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียวของ ผูเขียนพบวา นักวิจัยโดยสวนใหญ มักใหความสนใจทําการศึกษาคุณภาพ
การใหบริการ จากแนวคิดพ้ืนฐานสองแนวคิดหลัก คือ แนวคิดความพึงพอใจของลูกคา และแนวคิด
คุณภาพการใหบริการอยางใดอยางหนึ่ง โดยแนวคิดแรกมุงวัดความพึงพอใจในมิติตางๆ สวน
แนวคิดที่สอง เปนการวัดคุณภาพการใหบริการตาม ตัวแบบ SERVQUAL ที่เสนอโดย ซีแทมล 
พาราซุรามาน และคณะ 
 คําถามที่มักเกิดข้ึนตอมา ก็คือ เราจะใชการวัดความพึงพอใจของประชาชนหรือผูรับ 
บริการที่มีตอการบริการ หรือจะวัดจากคุณภาพการใหบริการ จึงสามารถตอบไดในเบ้ืองตน คําตอบ
ก็คือ เราจะวัดโดยอาศัยแนวคิดพ้ืนฐานใดก็ได ข้ึนอยูกับสิ่งสําคัญนั่นก็คือ เปาหมาย และ
วัตถุประสงคจองการวัด โดยเฉพาะในประเด็นความตองการนําขอมูลที่ไดรับจากการประเมินไปใช
ประโยชนนั่นเอง เพียงแตแนวคิดทฤษฎี และขอสรุปทั่วไปจากการวิจัย  เทาที่ปรากฏ ดูจะรองรับ
และยอมรับ วิธีการวัดคุณภาพการใหบริการในกรอบ การมองเรื่องคุณภาพการใหบริการ มากกวา
กรอบการมองดานความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาถึงคุณภาพการใหบริการ 
 ตัวแบบที่ใชวัดคุณภาพการใหบริการที่ไดรับความนิยม นํามาใชอยางแพรหลายนั้นนับวา 
ไดแก ผลงานของพาราซุรามาน ซีแทมล และเบอรรี่ (Parasuraman. Ziethaml and Berry) ซึ่งได
พัฒนาตัวแบบเพ่ือใชสําหรับการประเมินคุณภาพการใหบริการ โดยอาศัยการประเมินจากพ้ืนฐาน
การรับรูของผูรับบริการหรือลูกคา พรอมกับไดพยายามที่จะหาคํานิยามความหมายของคุณภาพการ
ใหบริการ และปจจัยที่กําหนดคุณภาพการใหบริการที่เหมาะสม ผลงานความคิดและการพัฒนาตัว
แบบ SERVQUAL ของซีแทมล พาราซุรามาน และคณะ (Ziethaml. Parasuraman; & Berry. 
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1985; 1990) มาจากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางคุณภาพการใหบริการ ที่ได
แบงระยะของการวิจัยออกเปน 4 ระยะ โดยระยะที่ 1 ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในกลุมผูรับบริการ และ
ผูใหบริการของบริษัทชั้นนําหลายแหง และนําผลที่ได มาใชในการพัฒนารูปแบบคุณภาพในการ
ใหบริการ ระยะที่ 2 เปนการวิจัย เชิงประจักษ โดยมุงศึกษาที่ผูรับบริการโดยเฉพาะ ใชรูปแบบ
คุณภาพในการใหบริการที่ไดจากระยะที่ 1 มาปรับปรุง ไดเปนเครื่องมือที่เรียกวา SERVQUAL และ
ปรับปรุงเกณฑที่ใชในการตัดสินคุณภาพในการใหบริการตามการรับรู  และความคาดหวังของ
ผูรับบริการ ระยะที่ 3 ไดทําการศึกษาวิจัยเชิงประจักษ เหมือนในระยะที่ 2 แตมุงขยายผลการวิจัย
ใหครอบคลุมองคการตางๆ มากข้ึน มีการดําเนินงานหลายข้ันตอน เริ่มตนดวยการวิจัยในสํานักงาน 
89 แหงของ 5 บริษัทชั้นนําในการบริการ แลวนํางานมาวิจัยทั้ง 3 ระยะ มาศึกษารวมกัน โดยการทาํ
สัมมนากลุมผูรับบริการและผูใหบริการ การสัมภาษณแบบเจาะลึกในกลุมผูบริหาร และทายสุดไดทํา
การวิจัยสํารวจในทุกๆ กลุม ตอมาไดทําการศึกษาอีกครั้ง ในธุรกิจบริการ 6 ประเภทไดแก งาน
บริการซอมบํารุง งานบริการบัตรเครดิต งานบริการประกัน งานบริการโทรศัพททางไกล งานบริการ
ธนาคารสาขายอย และงานบริการนายหนาซื้อขาย และระยะที่ 4 เปนการมุงศึกษาความคาดหวัง
และการรับรูของผูบริการโดยเฉพาะ  
 งานวิจัยของนักวิชาการทั้งสามทานนี้ นับไดวามีชื่อเสียง และเปนพ้ืนฐานแนวคิดของ
การศึกษาในเรื่องการตลาดบริการ (Service marketing) 
 ขอสรุปทั่วไปจากงานวิจัยดังกลาวขางตน ซีแทมล พาราซุรามาน และเบอรี่ (Ziethaml. 
Parasuraman; & Berry. 1990) ไดกําหนดมิติที่จะใชวัดคุณภาพในการใหบริการ (dimension of 
service quality) ไว 10 ดาน มีมาตรวัดความพึงพอใจของการบริการ รวม 22 คําถามดวยกันซึ่ง
ไดรับความนิยมอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมการบริการ (สมวงศ พงศสถาพร. 2550: 75) 
 ตัวแปรหลัก 10 ตัวแปรที่ซีแทมล พาราซุรามานและคณะ ไดพัฒนาข้ึนมา เพ่ือใชชี้วัด
คุณภาพการใหบริการ สามารถสรุปไดในตารางดานลาง กอนที่จะมีการปรับปรุงใหคงเหลือเพียง 5 
ตัวแปรหลัก และไดใหความหมายของมิติ หรือมุมมองของคุณภาพการใหบริการไว กลาวคือ 
 มิติที่ 1 ลักษณะของการบริการ (appearance) หมายถึง สภาพที่ปรากฏใหเห็น หรือจับ
ตองไดในการใหบริการ 
 มิติที่ 2 ความไววางใจ (reliability) หมายถึง ความสามารถในการนําเสนอผลิตภัณฑหรือ
การบริการ ที่เปนไปตามคํามั่นสัญญาไดอยางตรงไปตรงมาและถูกตอง 
 มิติที่ 3 ความกระตือรือรน (responsiveness) หมายถึง การที่องคกรที่ใหบริการ แสดง
ความเต็มใจที่จะชวยเหลือ และพรอมที่จะใหบริการลูกคาหรือผูรับบริการอยางเต็มที่ ทันทีทันใด 
 มิติที่ 4 สมรรถนะ (competence) หมายถึง ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานบริการ
ที่รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ 
 มิติที่ 5 ความมีไมตรีจิต (courtesy) หมายถึง มีอัธยาศัยนอบนอม มีไมตรีจิตที่เปนกันเอง 
รูจักใหเกียรติผูอ่ืน จริงใจ มีน้ําใจ และมีความเปนมิตรของผูปฏิบัติการใหบริการ  
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 มิติที่ 6 ความนาเชื่อถือ (creditability) หมายถึง ความสามารถในดานการสรางความ
เชื่อมั่น ดวยความซื่อตรงและสุจริตของผูใหบริการ 
 มิติที่ 7 ความปลอดภัย (security) หมายถึง สภาพที่บริการปราศจากอันตราย ความเสี่ยง
ภัยหรือปญหาตางๆ 
 มิติที่ 8 การเขาถึงบริการ (access) หมายถึง การติดตอเขารับบริการเปนไปดวยความ
สะดวก ไมยุงยาก 
 มิติที่ 9 การติดตอสื่อสาร (communication) หมายถึง ความสามารถในการสราง
ความสัมพันธและการสื่อความหมาย 
 มิติที่ 10 การเขาใจลูกคาหรือผูรับบริการ (understanding of customer) ในการคนหาและ
ทําความเขาใจความตองการของลูกคาหรือผูรับบริการ รวมทั้งการใหความสนใจตอการตอบสนอง
ความตองการของลูกคาหรือผูรับบริการ 
 ตอมาภายหลัง ตัวแบบและวิธีการประเมินคุณภาพการใหบริการหรือ SERVQUAL ไดรับ
การนํามาทดสอบซ้ํา โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบกลุมทั้งสิ้น 12 กลุม คําตอบที่ไดจากการสัมภาษณ
จํานวน 97 คําตอบ ไดทําการจับกลุมเหลือเพียง 10 กลุมที่แสดงถึงคุณภาพของการใหบริการ โดย
แบบวัด SERVQUAL ดังกลาวนี้ ไดถูกแบงออกเปน 2 สวนหลัก คือ สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามทีใ่ช
วัดถึง ความคาดหวังในบริการจากองคการหรือหนวยงาน และสวนที่ 2 เปนการวัดการรับรูภาย
หลังจากไดรับบริการเปนที่เรียบรอยแลว ในการแปลคะแนนของแบบวัด SERVQUAL สามารถทํา
ไดโดยการนําคะแนนการรับรูในบริการ ลบกับคะแนนความคาดหวัง ในบริการ และถาผลลัพธของ
คะแนนอยูในชวงคะแนนตั้งแต +6 ถึง -6 แสดงวา องคการหรือหนวยงานดังกลาว มีคุณภาพการ
ใหบริการในระดับดี ทั้งนี้ นักวิชาการที่ทําการวิจัยดังกลาว ไดนําหลักวิชาสถิติ เพ่ือพัฒนาเครื่องมือ
สําหรับการวัดการรับรูคุณภาพในการบริการ  ของผูรับบริการ และไดทําการทดสอบความนาเชื่อถือ 
(reliability) และความเที่ยงตรง (validity) พบวา SERVQUAL สามารถแบงมิติไดเปน 5 มิติหลัก 
และยังคงมีความสัมพันธกับมิติของคุณภาพการใหบริการทั้ง 10 ประการ SERVQUAL ที่ทําการ
ปรับปรุงใหม จะเปนการยุบรวมบางมิติจากเดิม ใหรวมกันภายใตชื่อมิติใหม  SERVQUAL ที่
ปรับปรุงใหมประกอบดวย 5 มิติหลัก (Lovelock. 1996: 464-466; citing Zeithaml. Parasuraman; 
& Berry. 1990: 28) ประกอบดวย 
 มิติที่ 1 ความเปนรูปธรรมของบริการ (tangibility) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ ที่
ปรากฏใหเห็นถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ อันไดแก สถานที่  บุคลากร อุปกรณ เครื่องมือ 
เอกสารที่ใชในการติดตอสื่อสาร และสัญลักษณ รวมทั้งสภาพแวดลอมที่ทําใหผูรับบริการรูสึกวา
ไดรับการดูแล หวงใย และความตั้งใจจากผูใหบริการ บริการที่ถูกนําเสนอออกมาเปนรูปธรรม จะทํา
ใหผูรับบริการรับรูถึงการใหบริการนั้นๆ ไดชัดเจนข้ึน 
 มิติที่ 2 ความเชื่อถือไววางใจได (reliability) หมายถึง ความสามารถในการใหบริการ ให
ตรงกับสัญญาที่ใหไวกับทางผูรับบริการ บริการที่ใหทุกครั้ง จะตองมีความถูกตอง เหมาะสม และ
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ไดผลออกมาเชนเดิมในทุกจุดของบริการ ความสม่ําเสมอนี้ จะทําใหผูรับบริการรูสึกวาบริการที่ไดรบั
นั้น มีความนาเชื่อถือ สามารถใหความไววางใจได 
 มิติที่ 3 การตอบสนองตอลูกคา (responsiveness) หมายถึง ความพรอมและความเต็มใจ
ที่จะใหบริการ โดยสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางทันทวงที ผูรับบริการ
สามารถเขารับบริการไดงาย และไดรับความสะดวกจากการใชบริการ รวมทั้งจะตองกระจายการ
ใหบริการไปอยางทั่วถึง รวดเร็ว 
 มิติที่ 4 การใหความเชื่อมั่นตอลูกคา (assurance) หมายถึง ความสามารถในการสราง
ความเชื่อมั่นใหเกิดข้ึนกับผูรับบริการ ผูใหบริการจะตองแสดงถึงทักษะความรู ความสามารถ ในการ
ใหบริการ และตอบสนองความตองการของผูรับบริการดวยความสุภาพ นุมนวล มีกริยามารยาทที่ดี 
ใชการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และใหความมั่นใจวา ผูรับบริการจะไดรับบริการที่ดีที่สุด 
 มิติที่ 5 การรูจักและเขาใจลูกคา (empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส
ผูรับบริการ ตามความตองการที่แตกตางของผูรับบริการแตละคน 
 SERVQUALไดรับความนิยมในการนํามาใชเพ่ือศึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการอยาง
กวางขวาง ซึ่งองคการตองการทําความเขาใจตอการรับรูของกลุมผูรับบริการเปาหมายตามความ
ตองการในบริการที่เขาตองการ และเปนเทคนิคที่ใหวิธีการวัดคุณภาพในการให บริการขององคการ 
นอกจากนี้ ยังสามารถประยุกตใช SERVQUAL สําหรับการทําความเขาใจกับการรับรูของบุคลากร 
ตอคุณภาพในการใหบริการ โดยมีเปาหมายสําคัญเพ่ือใหการพัฒนา การใหบริการประสบผลสําเร็จ 
 
 ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอคุณภาพการใหบริการ 
 จากการศึกษาวิจัย และผลงานเขียนของนักวิชาการจํานวนมาก เห็นสอดคลองกันวา ตัว
แปรที่มีอิทธิพลตอคุณภาพการใหบริการ ประกอบไปดวย 
 1.  ความคาดหวังกับคุณภาพการใหบริการ ความคาดหวังของผูรับบริการ กลาวไดวา เปน
การคาดการณลวงหนาของผูรับบริการ เก่ียวกับการบริการที่เขาจะไดรับ เมื่อเขาไปใชบริการ จาก
แนวคิดของนักวิชาการหลายทาน ไดเสนอใหเห็นวา ความคาดหวังในเรื่องคุณภาพการใหบริการนี้ 
มีระดับที่แตกตางกันออกไป โดยยึดเอาเกณฑการพิจารณาความพึงพอใจ ที่ไดรับจากการบริการ 
กลาวคือ ในระดับตน หากผูรับบริการไมพึงพอใจ จะแสดงใหเห็นวาคุณภาพในการใหบริการมีนอย 
ระดับที่สอง หากผูรับบริการมีความพึงพอใจ แสดงวา มีคุณภาพในการใหบริการ และระดับที่สาม 
หากผูรับบริการมีความประทับใจ ยอมแสดงวาการใหบริการนั้น มีคุณภาพสูงหรือมีคุณภาพในการ
ใหบริการสูง 
 2.  ความคาดหวัง เปนแนวคิดสําคัญที่ไดรับการนํามาใชสําหรับการศึกษาพฤติกรรม ของ
ผูบริโภค และคุณภาพการใหบริการ ซีแทมล พาราซุรามาน และเบอรรี่ (Ziethaml. Parasuraman. 
and Berry. 1988) ซึ่งไดเสนอตัวแบบ SERVQUAL เพ่ือศึกษาคุณภาพ การใหบริการ จากความ
คาดหวังของผูรับบริการที่มีตอบริการที่เขาไดรับ โดยเสนอความเห็น ไววา ความคาดหวัง หมายถึง 
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ความปรารถนา หรือความตองการของผูบริโภค โดยความคาด หวังของบริการนี้ ไมไดนําเสนอถึง
การคาดการณวา ผูใหบริการอาจจะใหบริการอยางไร แตเปนเรื่องที่พิจารณาวา ผูใหบริการควร
ใหบริการอะไรมากกวา กลาวโดยสรุปแลว ความคาดหวังของผูรับบริการ เปนการแสดงออกถึง
ความตองการของผูรับบริการที่จะไดรับบริการจากหนวยงานหรือองคการที่ทําหนาที่ในการใหบรกิาร 
โดยความคาดหวังของผูรับบริการนี้ ยอมมีระดับ ที่แตกตางกันไป มากบางนอยบาง ข้ึนอยูกับปจจัย
หลายประการ เชน ความตองการสวนบุคคล การไดรับคําบอกเลา ประสบการณที่ผานมา เปนตน 
และความคาดหวังของผูรับบริการนี้ หากไดรับการตอบสนอง หรือไดรับบริการที่ตรงตามคาดหวัง
แลว ก็ยอมสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพในการใหบริการของผูใหบริการ ในงานวิจัยหลายชิ้น นอกจาก
จะศึกษาการรับรู ในคุณภาพในการใหบริการแลว ยังมีการศึกษาความคาดหวังในการใหบริการ เพ่ือ
สะทอนถึงคุณภาพในการใหบริการกันอยางกวางขวางเชนเดียวกัน 
 ซีแทมล พาราซุรามาน และเบอรรี่ (Ziethaml. Parasuraman; & Berry.  1990: 19) ได
เสนอมุมมองของการพิจารณาคุณภาพในการใหบริการจากความคาดหวัง (expectation) ของผูรับ 
บริการอีกดวย นักวิชาการไดกลาวไววา โดยทั่วไปนั้น ความคาดหวังของผูรับบริการที่มีตอบริการ
หนึ่งบริการใด ยอมเกิดข้ึนจากปจจัยหลายประการประกอบกัน หรือเปนตัวกําหนด และปจจัย
เชนนั้น ก็กําหนดความคาดหวังของผูรับบริการ นอกเหนือไปจากการรับรู ซึ่งจะเห็นไดจากที่ผูวิจัย
ไดนําเสนอวา คุณภาพในการใหบริการ เปนความแตกตางของบริการที่ไดรับจริงกับบริการที่
คาดหวังนั่นเอง ในประการนี้ ซีแทมล พาราซุรามาน และเบอรรี่ ไดกําหนดปจจัย ที่เปนตัวกําหนด 
(determiner) ความคาดหวังของผูรับบริการไว 4 ประการดวยกัน ดังนี้  
 ประการที่ 1 การบอกแบบปากตอปาก (word-of-mouth communication) ความคาดหวังที่
เกิดจากการบอกเลาปากตอปาก หมายถึง ความคาดหวังที่เกิดจากคําบอกเลาที่รับทราบจาก
คําแนะนําของเพ่ือน หรือญาติสนิทที่เคยไปรับบริการในสถานที่แหงนั้นมากอน และพบวามีการ
ใหบริการเปนอยางดี อันทําใหผูฟงเกิดความคาดหวังที่จะไดรับบริการเชนนั้น 
 ประการที่ 2 ความตองการสวนบุคคล (Customer’s personal needs) ซึ่งอาจจะเปนสิ่งที่
ทําใหระดับความคาดหวังของบุคคล อยูในระดับที่ลดลงจากเดิมก็ได  
 ประการที่ 3 ประสบการณในอดีต (Past experience) เปนความคาดหวัง อันเกิดมาจาก
ประสบการณในอดีต มีสวนเก่ียวของกับประสบการณดานการบริการที่เคยไดรับ และมีอิทธิพลตอ
ความคาดหวังในปจจุบันของผูรับบริการ ทั้งนี้ประสบการณนั้น อาจจะเปนประสบการณ ที่สราง
ความประทับใจหรือความรูสึกที่ไมพึงพอใจก็ได  
 ประการที่ 4 การโฆษณาประชาสัมพันธ (External communication) เปนความคาดหวังที่
เกิดจากการติดตอสื่อสาร เพ่ือโนมนาวผูรับบริการ ซึ่งเปนทั้งการสื่อสารทางตรง และการสื่อสาร
ทางออม เพ่ือสรางความเชื่อมั่นใหแกผูรับบริการ เชน การใหบริการดวยความจริงใจ ตรงตอเวลา 
เปนตน 
 กลาวโดยสรุป จากทัศนะของนักวิชาการหลายทาน ดังที่ไดหยิบยกมานําเสนอขางตน 
คุณภาพการใหบริการ เปนเรื่องของการรับรูของผูรับบริการ ตอการใหบริการของผูใหบริการ ซึ่ง
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นอกจากจะมีมิติหรือครอบคลุมถึงเรื่องตางๆ ไมวาจะเปนความพรอมในการใหบริการ การสื่อสาร
ระหวางผูใหและผูรับบริการ ความเปนธรรมและอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึงการรักษาคํามั่นสัญญาขององคการ
หรือหนวยงานที่ทําหนาที่ใหบริการดวย  
 
3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจในการบริการ 
 ความหมายของความพึงพอใจ  
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต (2542: 793) พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ สวนพึงใจ 
หมายถึง พอใจ ชอบใจ 
 กิตติมา ปรีดีดิลก (2529: 321-322) ไดกลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบ 
หรือพอใจที่มีตอองคประกอบและสิ่งจูงใจในดานตางๆ เมื่อไดรับการตอบสนอง  
 เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540: 98) ไดกลาววา ความพึงพอใจเปนภาวะของ
ความพึงใจ หรือภาวะที่มีอารมณในทางบวกที่เกิดข้ึน เนื่องจากการประเมินประสบการณของคนๆ 
หนึ่ง สิ่งที่ขาดหายไประหวางการเสนอใหกับสิ่งที่ไดรับ จะเปนรากฐานของการพอใจและไมพอใจได  
 สรุปวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดี หรือทัศนคติที่ดีของบุคคล ซึ่งมักเกิดจาก
การไดรับการตอบสนองตามที่ตนตองการ ก็จะเกิดความรูสึกที่ดีตอสิ่งนั้น ตรงกันขามหากความ
ตองการของตนไมไดรับการตอบสนอง ความไมพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน  
 
 องคประกอบของความพึงพอใจในการบริการ 
 ความพึงพอใจที่เกิดข้ึนในกระบวนการบริการ ระหวางผูใหบริการและรับบริการ เปนผล
ของการรับรูและประเมินคุณภาพของการบริการ ในสิ่งที่ผูรับบริการคาดหวังวาควรจะไดรับ และสิ่งที่
ผูรับบริการไดรับจริงในแตละสถานการณ ซึ่งระดับความพึงพอใจอาจไมคงที่ ผันแปรไปตาม
ชวงเวลาที่แตกตางกันได ทั้งนี้ความพึงพอใจในการบริการ มีองคประกอบอยู 2 ประการ 
(มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช.  2545: 25-26) คือ  
 1.  องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของบริการ ผูรับบริการจะรับรูวา ผลิตภัณฑบริการที่
ไดรับ มีลักษณะตามพันธะสัญญาของกิจการแตละประเภท ตามที่ควรจะเปนมากนอยเพียงใด เชน 
แขกที่เขาพักในโรงแรม จะไดพักในหองพักที่จองไว ลูกคาที่เขาไปในภัตตาคาร จะไดรับอาหาร
ตามที่สั่ง เปนตน สิ่งเหลานี้เปนบริการที่ผูรับบริการ ควรจะไดรับตามลักษณะของการบริการแตละ
ประเภท ซึ่งจะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาในสิ่งที่ลูกคาตองการ 
 2.  องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของการนําเสนอบริการ ผูรับบริการจะรับรูวาวิธี การ
นําเสนอบริการในกระบวนการบริการของผูใหบริการ มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด ไมวาจะเปน
ความสะดวกในการเขาถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของผูใหบริการ ตามบทบาทหนาที่ และ
ปฏิกิริยาการตอบสนองการบริการของผูใหบริการตอผูรับบริการ ในดานความรับผิดชอบตองาน การ
ใชภาษาสื่อความหมาย และการปฏิบัติตนในการใหบริการ 
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 จะเห็นวา ความพึงพอใจในการบริการ เกิดจากการประเมินคุณคาการรับรูคุณภาพ ของ
การบริการ เก่ียวกับผลิตภัณฑบริการตามลักษณะของการบริการ และกระบวนการนําเสนอบริการ
ในวงจรของการใหบริการ ระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ ซึ่งถาตรงกับสิ่งที่ผูรับบริการมีความ
ตองการ หรือตรงกับความคาดหวังที่ตนเองมีอยู  หรือประสบการณที่เคยไดรับบริการตาม
องคประกอบดังกลาวขางตน ก็ยอมจะนํามาซึ่งความพึงพอใจในบริการนั้น แตหากเปนไปในทาง
ตรงกันขาม สิ่งที่ผูรับบริการไดรับจริง ไมตรงกับการรับรูที่คาดหวัง ผูรับบริการยอมเกิดความไมพึง
พอใจตอผลิตภัณฑและการนําเสนอบริการได จึงสามารถแสดงเปนภาพองคประกอบของความพึง
พอใจในการบริการ ดังแสดงในภาพ 2 
 
              การรับรูการบริการ     การรับรูการบริการ 
    ที่ควรจะเปน            ที่เกิดข้ึนจริง   ที่ควรจะเปน             ที่เกิดข้ึนจริง 
 
 
               การรับรูคุณภาพ             การรับรูคุณภาพ 
             ของผลิตภัณฑบริการ                   ของการนําเสนอบริการ 
 
 

ความพึงพอใจในการบริการ 
 

ภาพประกอบ 2 องคประกอบของความพึงพอใจในการบริการ 
 
 ที่มา: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  (2545).  ความพึงพอใจในการบริการ.  หนา 82. 
 
 ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูใหบริการ ตางมีความสําคัญตอความสําเร็จของการ
ดําเนินงานบริการ ดังนั้นการสรางความพึงพอใจในการบริการ จําเปนที่จะตองดําเนินการควบคูกัน
ไป ทั้งตอผูรับบริการและผูใหบริการ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หนวยที่ 8-15. 2545: 40-41) 
โดยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะมุงเนนไปที่การรับรูคุณภาพของการนําเสนอบริการ ของทางธนาคาร
เอชเอสบีซี โดยจะทําการพิจารณาจากความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของ
พนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซีใน 10 ดาน คือดานลักษณะของการบริการ ดานความไววางใจ 
ดานความกระตือรือรน ดานสมรรถนะ ดานความมีไมตรีจิต ดานความนาเชื่อถือ ดานความปลอดภัย 
ดานการเขาถึงบริการ ดานการติดตอสื่อสาร และดานการเขาใจลูกคาหรือผูรับบริการ 
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4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 
 ความหมายของผูบริโภค หมายถึง บุคคลตางๆ ที่มีความสามารถในการซื้อ หรือทุกคนที่มี
เงิน มีความเต็มใจที่จะซื้อสินคาหรือบริการนั้นๆ (พิบูล ทีปะปาล. 2543) 
 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริโภคทําการคนหา ทําการ
ซื้อ การใช การประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑและการบริการ ซึ่งคาดวาจะสนองความตองการ
ของเขา รวมถึงสิ่งที่เขาซื้อ เหตุผลในการซื้อ ความจําเปนในการซื้อ สถานที่ในการซื้อความบอยใน
การซื้อ หรือหมายถึง การศึกษาพฤติกรรม การตัดสินใจ และการกระทํา  ของผูบริโภคที่เก่ียวกับ
การซื้อและใชสินคา นักการตลาดจําเปนที่จะตองศึกษา และวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค ดวย
เหตุผลหลายประการ กลาวคือ (1) พฤติกรรมของผูบริโภคมีผลตอ กลยุทธการตลาดของธุรกิจ และ
มีผลทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ ถากลยุทธทางการตลาดสามารถที่จะตอบสนองความพึงพอใจ
ของผูบริโภคได (2) เพ่ือใหสอดคลองกับแนวคิดทาง การตลาด (Marketing Concept) ที่กลาววา 
การทําให ลูกคาพึงพอใจ (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2546) 
 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เปนการคนหา หรือ
วิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค เพ่ือใหทราบถึงลักษณะพฤติกรรม การซื้อ
และการใชของผูบริโภค และเปนคําตอบที่จะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธการตลาด 
(Marketing Strategies) ที่จะสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม ซึ่งทํา
ใหลูกคาเต็มใจซื้อ และมีความจงรักภักดีที่จะซื้อซ้ําในครั้งตอๆ ไป (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 
2546) 
 คําถามที่ใชเพ่ือคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบไปดวย
Who?,  What?,  Why?,  Who?,  When?,  Where? และ How? เพ่ือคนหาคําตอบ 7 ประการหรือ 
7OS ซึ่งประกอบไปดวย Occupants. Objects. Objectives. Organizations. Occasions. Outlets 
และ Operations ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ (พิบูล ทีปะปาล. 2543) 
 1.  ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?) เปนคําถามเพ่ือทราบ 
ลักษณะของกลุมเปาหมาย (Occupants) ทางดาน (1) ประชากรศาสตร (2) ภูมิศาสตร (3) จิตวิทยา 
และ (4) พฤติกรรมศาสตร 
 2.  ผูบริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) เปนคําถามเก่ียวกับสิ่งที่ผูบริโภค
ตองการซื้อ (Objects) ตองการคุณสมบัติ หรือองคประกอบของผลิตภัณฑ และความแตกตางที่
เหนือกวาคูแขง 
 3.  ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) เปนคําถามเพ่ือใหทราบถึง
วัตถุประสงคในการซื้อ (Objectives) ตองการศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ คือ (1) 
ปจจัยภายในหรือปจจัยทางจิตวิทยา (2) ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม (3) ปจจัยเฉพาะบุคคล 
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 4.  ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying?) เปนคําถาม
เพ่ือใหทราบถึงบทบาทของกลุมตางๆ (Organizations) ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ ประกอบ ดวย 
(1) ผูริเริ่ม (2) ผูมีอิทธิพล (3) ผูตัดสินใจซื้อ (4) ผูซื้อ และ (5) ผูใช 
 5.  ผูบริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) เปนคําถามเก่ียวกับโอกาส ใน
การซื้อ (Occasions) เชน ชวงเดือนใดของป หรือชวงฤดูกาลใดของป ชวงวันใดของเดือน ชวงเวลา
ใดของวัน โอกาสพิเศษ หรือเทศกาลวันสําคัญตางๆ 
 6.  ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) เปนคําถามเพ่ือใหทราบถึง
ชองทางหรือแหลง (Outlets) ที่ผูบริโภคไปซื้อ เชน หางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต บางลําพูพาหุรัด 
สยามสแควร 
 7.  ผูบริโภคซื้ออยางไร (How does the consumer buy?) หมายถึง ข้ันตอนในการ
ตัดสินใจซื้อ (Operations) ประกอบดวย (1) การรับรูปญหา (2) การคนหาขอมูล (3) การประเมินผล
ทางเลือก (4) ตัดสินใจซื้อ และ (5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ   
 
 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพการใหบริการกับพฤติกรรมของ
ลูกคา 
 จากการที่ประเทศไทยในปจจุบัน มีสถาบันการเงินอยูหลากหลายรูปแบบ ประกอบกับการ
ที่สถาบันการเงินแตละแหง มีการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการใหแกลูกคาไดอยางครบวงจร 
(Universal Banking) อาทเิชน การใหบริการฝาก-ถอนเงิน การใหกูยืมสินเชื่อ การโอนเงิน การคํ้า
ประกัน การออกหนังสือรับรอง ใหบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมไปถึงธุรกิจประกันชีวิตประกันภัย 
ธุรกิจจัดการกองทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจรายยอยตางๆ เชน เชาซื้อ ลิสซิ่ง บัตรเครดิต เปน
ตน และผลิตภัณฑรวมถึงการใหบริการตางๆ ของสถาบันการเงิน ในความคิดของลูกคาจะเหน็วา ไม
มีความแตกตางกันมากนัก ซึ่งหมายความวา การแขงขันจะทวีความรุนแรงและเขมขนมากข้ึน
ตลอดเวลา ดังนั้นปจจัยที่จะสามารถทําใหเกิดความแตกตางในการแขงขันของธุรกิจ จึงอยูที่การ
ใหบริการของธนาคารแตละแหง ความสะดวกสบายของลูกคา ในการเขารับบริการ ความรวดเร็ว 
ถูกตอง และแมนยําของการใหบริการ จึงเปนปจจัยในการสรางความความประทับใจ และความพึง
พอใจสูงสุดใหกับลูกคาที่เขามาใชบริการ โดยระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการ จะเปน
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในดานความถี่ในการมาใชบริการ กลาวคือ ถาระดับความพึง
พอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการเพ่ิมสูงข้ึน ก็มีแนวโนมที่ลูกคาจะเขามาใชบริการที่
ธนาคารบอยครั้งข้ึน และถาระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการลดลง ก็มี
แนวโนมที่ลูกคาจะเขามาใชบริการลดลง จันทรทิรา วรสกุล. (2551)  
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5. ขอมูลเกี่ยวกับธนาคารเอชเอสบีซ ี
 ธนาคารเอชเอสบีซี เปนธนาคารระดับโลกที่รับใชสังคมไทยมาอยางยาวนาน เปน
ระยะเวลากวา 12 ทศวรรษ ธนาคารเอชเอสบีซี ถือไดวาเปนธนาคารพาณิชยแหงแรกของประเทศ
ไทย โดยไดเริ่มเปดทําการในประเทศไทยครั้งแรก ในปพุทธศักราช 2431 นอกจากนี้ยังเปนผูพิมพ
ธนบัตรออกใชในประเทศไทยเปนครั้งแรก ในป พ.ศ. 2432 รวมทั้งจัดหาเงินกูจากตางประเทศ
สําหรับรัฐบาลไทยเปนครั้งแรก เพ่ือการสรางทางรถไฟ และธนาคารยังไดมีบทบาทสําคัญในการ
วางรากฐานดานการเงินการธนาคารของไทย 
 ตลอดระยะเวลากวา 120 ป ที่ผานมา ธนาคารเอชเอสบีซี ไดมอบบริการในระดับ
มาตรฐาน สากล บนรากฐานแหงความเขาใจในความตองการของคนไทยอยางแทจริง ไมวายุคสมัย 
และความตองการของคนในประเทศไทย จะเปลี่ยนแปลงไปเชนไร ธนาคารเอชเอสบีซี ก็พรอม
ใหบริการเพ่ือความกาวหนาของเศรษฐกิจไทย และสิทธิประโยชนทางการเงินสําหรับคนไทยจาก
ธนบัตรใบแรก สูบัตรเครดิตที่มอบความคุมคาใหแกผูถือบัตร จากบริการทางการคาระหวางประเทศ
ทางเรือ สูบริการทางการคาระหวางประเทศแบบออนไลน 
 
 การเปลี่ยนแปลงการดําเนินธุรกิจของธนาคารเอชเอสบีซี ในประเทศไทย 
 ภายหลังจากที่ไดทําการทบทวนกลยุทธเชิงธุรกิจในการดําเนินงานของทางกลุมเอชเอสบีซี
ทั่วโลก ทางกลุมเอชเอสบีซี ไดตัดสินใจที่จะดําเนินธุรกิจในประเทศไทยรูปแบบใหมโดยที่จะมุงไปที่
กลุมลูกคาที่เปนองคกรธุรกิจ ดังนั้นทางธนาคารเอชเอสบีซี จึงไดตกลงที่จะถายโอนกลุมลูกคาบุคคล
และในสวนของสินเชื่อสวนบุคคล การจํานอง รวมทั้งบัตรเครดิตไปยังธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
และบริษัทในเครือ 
 
 ผลิตภัณฑและบริการทางการเงินที่ใหบริการแกกลุมลูกคาที่เปนองคกรธุรกิจ มี
ดังน้ี 
 1.  บัญชีธนาคาร 
    1.1 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เปนบัญชีเดินสะพัดที่ไมมีดอกเบ้ีย อํานวยประโยชน
ใหกับการบริหารกระแสเงินสดที่หมุนเวียนเขาออกเปนรายวัน 
   ประโยชน  
    1.1.1 มีความคลองตัว ชวยใหผูฝากจัดการกระแสเงินสด เพ่ือตอบสนองการทํา
ธุรกรรมรายวันไดตามตองการ  
    1.1.2 คุณลักษณะการใชงานเพ่ิมเติมที่เรียกวา Auto sweep เปนคุณสมบัติพิเศษ
อยางหนึ่งที่ชวยใหคุณโอนยอดเงินคงเหลือในบัญชีกระแสรายวัน กลับคืนเขาบัญชี ออมทรัพยโดย
อัตโนมัติ ณ สิ้นวันทําการ เพ่ือรับดอกเบ้ียไดมากที่สุด 
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   1.2 บัญชีออมทรัพย เปนบัญชีที่ใหผลตอบแทนเปนดอกเบ้ียที่คํานวณจากยอดเงินออม 
ทั้งยังจัดการสภาพคลองไดในระยะสั้น 
   ประโยชน 
    1.2.1 เพ่ิมมูลคาใหกับยอดเงินคงเหลือจากคาใชจายดวยการนําฝากเพ่ือรับ     
ดอกเบ้ีย 
    1.2.2 ไดรับอัตราดอกเบ้ียพิเศษตามขอเสนอที่กําหนดไวสําหรับวงเงินฝากที่สูงข้ึน 
   1.3 บัญชีเงินฝากประจํา เปนทางเลือกในการลงทุนชนิดหนึ่ง ที่ผูฝากสามารถนําเงิน
คงเหลือจากคาใชจาย ไปลงทุนในชวงเวลาหนึ่งตามที่ไดตกลงกันไว อาจเปนหนึ่งเดือน สามเดือน 
หรือสองป ผูฝากจะถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจําไดตอเมื่อ ไดแจงใหธนาคารทราบลวงหนา หรือ
เมื่อครบกําหนดเวลาที่ไดตกลงกันไว 
    ประโยชน  
    1.3.1 ใหผลตอบแทนมากกวา ดวยอัตราดอกเบ้ียที่สูงกวาบัญชีออมทรัพยทั่วไป  
    1.3.2 มีความยืดหยุนในการลงทุนดวยกําหนดระยะเวลาการฝากที่มีใหเลือกทั้ง
แบบระยะสั้น 1-6 เดือน ไปจนถึงระยะยาว 1-2 ป 
 2.  บริการธนาคารเพื่อธุรกิจระหวางประเทศ 
  เปดโอกาสใหธุรกิจกาวสูการเปนธุรกิจระดับโลก ดวยบริการและเครือขายทางการเงิน 
ที่แข็งแกรงที่สุดจากกลุมเอชเอสบีซี ไมวาธุรกรรมทางธุรกิจจะอยูที่ใดในโลก ธนาคารเอชเอสบีซี 
พรอมที่จะใหบริการทางการเงิน ที่จะชวยใหธุรกิจระหวางประเทศเติบโตอยางไรขีดจํากัด ดวย
เครือขายทางการเงินระดับโลกในกวา 84 ประเทศและเขตปกครอง พรอมดวยสํานักงานสาขาในกวา 
8,800 แหง และผูจัดการการเงินผูเชี่ยวชาญกวา 8,600 คนทั่วโลก โดยมีบริการ ดังตอไปนี้ 
  2.1 บริการการชําระเงินและบริหารเงินสดระหวางประเทศ 
  2.2 บริการเพ่ือการนําเขาและสงออก 
  2.3 การบริหารอัตราแลกเปลี่ยน 
  2.4 การบริหารความเสี่ยงทางการคาระหวางประเทศ 
  2.5 การเดินทางระหวางประเทศ 
  2.6 บริการดานการลงทุนและบริการใหคําปรึกษา 
  2.7 การเปดบัญชีธนาคารในตางประเทศ 
 3.  การชําระเงิน และบริหารเงินสด 
   3.1 บริการชําระเงิน 
     3.1.1 ลดคาใชจายดวยข้ันตอนการชําระเงินที่มีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให
ธนาคารเอชเอสบีซี เปนผูดําเนินการชําระเงินให  
     3.1.2 ใหบริการในการชําระเงินภายในประเทศ และทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ได
ครบถวนตามขอกําหนดการชําระเงินทุกประเภท 
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     3.1.3 ปรับปรุงการชําระเงินใหมีประสิทธิภาพและตรงเวลา โดยใชขอไดเปรียบ
ทางนวัตกรรมของธนาคารเอชเอสบีซี และเครือขายสํานักงานที่มีอยูทั้งภายในประเทศและทุกหน
แหงทั่วโลก  
     3.1.4 บริหารการชําระเงินไดสะดวกงายดาย ดวยขีดความสามารถที่สูงข้ึน ในดาน
การรักษาความปลอดภัย การควบคุม และตรวจสอบบัญชี ความคลองตัวทั้งกอนและหลังการ
ประมวลผล  
   ภายใตขอกําหนดการชําระเงินในประเทศไทยที่มีขอบขายกวางขวาง ธนาคารเอช
เอสบีซี เสนอบริการดวยรูปแบบ และระบบการชําระเงินที่หลากหลาย ตั้งแตการชําระเงินดวยเช็ค 
ไปจนถึงวิธีการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ดวยบริการชําระเงินของธนาคารเอชเอสบีซี  เจาของ
ธุรกิจสามารถมอบภาระการจัดทําการชําระเงิน ตลอดถึงการออกคําสั่งการจายเงิน พรอมทั้งรายงาน
สถานะของการชําระเงินเพ่ือการกระทบยอด ทางธนาคารเอชเอสบีซี ภูมิใจเสนอบริการชําระเงนิทีจ่ะ
สามารถตอบสนองความตองการในการทําธุรกรรมการชําระเงินไดอยางครบถวน ไดแก 
   - การโอนเงินตางประเทศ  
   - การโอนเงินภายในประเทศ  
   - บริการเช็คธนาคาร  
   - ดราฟทตางประเทศ  
   - บริการสั่งจายเช็ค  
   - บริการแจงขอมูลรายการชําระเงิน  
   3.2 บริการเรียกเก็บเงิน 
    3.2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพ และความรวดเร็วในการเรียกเก็บคาสินคาและบริการ 
ดวยนวัตกรรมที่กาวหนาของทางธนาคารเอชเอสบีซี และเครือขายสาขาทั่วประเทศของพันธมิตร
ของธนาคารเอชเอสบีซ ี
    3.2.2 จัดการขอมูลแสดงรายงานการเรียกเก็บเงินไดถูกตองและแมนยํา ทันตอ
ความตองการ จึงสามารถประมาณการณกระแสเงินสดไดดีย่ิงข้ึน  
   3.2.3 ประหยัดเวลาและคาใชจายในการเรียกเก็บเงินจากลูกคา  
    การเปลี่ยนสถานะหนี้ใหเปนเงินสด เปนกระบวนการสําคัญในการบริหารเงินสด 
ของบริษัท การเรียกเก็บเงิน และจัดการบัญชีลูกหนี้  (ทั้ งทางดานเอกสาร และรายการ
อิเล็กทรอนิกส) จากที่ตางๆ (ทั้งในประเทศและตางประเทศ) ใหมีประสิทธิภาพ ถูกตอง แมนยํา จึง
ตองใชเวลาในการดําเนินการมาก พรอมทั้งมีตนทุนในการดําเนินการสูง ดวยบริการเรียกเก็บเงิน
ของธนาคารเอชเอสบีซี ธนาคารจะชวยอํานวยความสะดวกใหเรียกเก็บเงิน และบริหารหนี้จากลูกคา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ แตในขณะเดียวกันชวยประหยัดคาใชจายในการเรียกเก็บเงิน 
   ใชเครือขายพันธมิตรของเอชเอสบีซี กวา 9,000 แหงทั่วประเทศไทยในการรับ
ชําระคาสินคาและบริการ 
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   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการลูกคา ดวยระบบเก็บขอมูลธุรกรรมออนไลน ขอมูลใบ
เรียกเก็บเงิน และเช็คในรูปแบบไฟลภาพ  
   เ พ่ิมคุณคาดวยคุณสมบัติต างๆ เชน บริการแจงขอมูลการเรียกเก็บเงิน 
(Receivables advising) และการใชบัญชีเสมือนจริง (Virtual Accounts) เพ่ือใหงายตอการกระทบ
ยอดบัญช ี 
 4.  บริการดานการคาระหวางประเทศของกลุมเอชเอสบีซี 
  เครือขายสื่อสารทั่วโลกของกลุมเอชเอสบีซี มอบความมั่นใจใหไดวา การโอนขอมูล 
และเงินทุน จะดําเนินไปไดโดยรวดเร็วทันทวงที บริการที่นําเสนอครอบคลุมทั้งในดานการนําเขา 
การสงออก การคํ้าประกัน และบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสประเภทตางๆ รวมไปถึงบริการ 
Business Banking Express ซึ่งเปนบริการจัดสงเอกสารดวน สําหรับผูสงออก/ผูนําเขา  
 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 ชนิษฐา พิษณุวัฒนา (2550) ไดศึกษาถึงเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ  ในคุณภาพ
การบริการของผูรับบริการจากศูนยบริการมาตรฐานของบริษัท ยูโรเปยน โอโต โมบิลส จํากัด” ผล
การศึกษา พบวา ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ ของผูรับบริการ ไดแก 
ทัศนคติตอองคการ ความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการ ดานการเขาถึงจิตใจของผูรับบริการ และ
ดานความเชื่อถือไววางใจ ความคิดเห็นเก่ียวกับองคการดานพนักงานศูนยบริการสวนลูกคาสัมพันธ 
ศูนยบริการมาตรฐาน สามารถรวมกันพยากรณความพึงพอใจของผูรับบริการไดรอยละ 73.1 ดวย
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และผูเขารับบริการ มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการโดย
รวมอยูในระดับมาก 
 ดรุณี วงศรัตนธรรม (2539) ไดศึกษาถึงเรื่อง “ความคิดเห็นของลูกคาตอการใหบริการดาน
เงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาประตูเชียงใหม” ผลการศึกษา พบวา ลูกคา
ที่เขามาใชบริการดานเงินฝากสวนใหญจะใชบริการกับธนาคาร 2 แหงข้ึนไป และใชบริการเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย สําหรับการใชบริการ ฝาก-ถอน หนาเคานเตอร สวนใหญจะใชเวลา 1-5 นาที 
ตอ 1 รายการ และสวนใหญจะมาใชบริการกับธนาคารมากกวา 4 ครั้งใน 1 เดือน สิ่งจูงใจที่ทําให
ลูกคาเงินฝากเขามาใชบริการดานเงินฝากกับสาขา คือ อยูใกลบานไปมาสะดวก และบริการที่
ประทับใจจากพนักงาน สวนเหตุผลสําคัญที่ทําใหลูกคาเลือกมาใชบริการดานเงินฝาก คือ ธนาคารมี
ความมั่นคงสูง ความมีอัธยาศัยของพนักงาน และตองรับเงินเดือนผานธนาคาร สําหรับความคิดเห็น
ของลูกคาตอการใหบริการดานเงินฝาก เห็นวา จํานวนชองเคานเตอรที่ใหบริการ นั้นพอเพียงตอ
ปริมาณลูกคาดีแลว ลูกคาเห็นดวยกับการจัดชองทาง ในการใหบริการเปนแบบทางเดียวตามคิวที่
สาขาไดจัดทําข้ึน และเห็นวาควรทําตอไป สําหรับข้ันตอนการใหบริการดานเงินฝาก ลูกคาบางสวน
เห็นวาเหมาะสมดีแลว และบางสวนเห็นวาควรปรับปรุง อุปกรณเครื่องใชสําหรับบริการดานเงินฝาก 
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ลูกคาสวนใหญเห็นวาเพียงพอแลว สวนบริการเสริมที่ลูกคาสวนใหญเห็นวาควรปรับปรุง ไดแก 
บริการน้ําด่ืม 
 ทิพยฤทัย ตระการศักดิกุล (2545) ไดศึกษาถึงเรื่อง “ภาพลักษณขององคการกับการรับรู
คุณภาพการบริการของลูกคา ธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดเชียงใหม” ผลการวิจัย พบวา  
 สมมติฐานขอที่ 1 ภาพลักษณขององคการมคีวามสัมพันธทางบวก กับคุณภาพการบริการ
ของธนาคารตามการรับรูของลูกคาในทุกปจจัยโดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 สมมติฐานขอที่ 2 ลูกคาธนาคารออมสินที่มีการรับรูภาพลักษณขององคการแตกตางกัน 
ใหความสําคัญในการรับรูปจจัยคุณภาพการบริการของธนาคาร ในระดับที่ไมสอดคลองกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 สมมติฐานขอที่ 3 ลูกคาธนาคารออมสินที่ใชบริการของสาขาธนาคารออมสินในความถี่
ตางกัน ใหความสําคัญในการรับรูปจจัยคุณภาพการบริการของธนาคาร ในระดับที่ไมสอดคลองกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ประภาพร สุขุมวิริยกุล (2544) ไดทําการศึกษาถึงเรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริการ ศึกษากรณีธนาคารออมสินสาขาถีนานนท อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ”  ผลการศึกษา 
พบวา ลูกคาผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการบริการโดยรวมและทั้ง 4 ดาน คือ ดานพนักงาน
ใหบริการ ดานสถานที่ใหบริการ ดานเครื่องมือ. อุปกรณและเทคโนโลยีดานธุรกิจเงินฝาก-ถอน ดาน
ธุรกิจสงเคราะหชีวิต และในดานธุรกิจสินเชื่อ อยูในระดับมาก สวนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การบริการดานธุรกิจเงินฝาก-ถอน ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธมากข้ึน โดยการใชแผนพับ หรือให
พนักงานแนะนําขอมูลกับลูกคาที่ใชบริการเพ่ิมข้ึน ดานธุรกิจสงเคราะหชีวิต มีการพัฒนาประเภท
บริการใหมากข้ึน ดานธุรกิจสินเชื่อใหลูกคาเปนผูสงเอกสารในการกูดวยตนเอง ดานพนักงานผู
ใหบริการ จัดใหมีการหมุนเวียน การทํางาน ดานสถานที่ใหบริการ จัดทําปายเตือนเปนที่จอดสาํหรบั
ลูกคาธนาคาร และดานเครื่องมืออุปกรณ  และเทคโนโลยี ธนาคารอยูระหวางการปรับปรุงงานระบบ
ออนไลนธุรกิจสงเคราะหชีวิต และธุรกิจสินเชื่อ 
 พฤหัส สิงหวรกิจ (2544) ไดศึกษาถึงเรื่อง “ความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพ การ
บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สังกัดเขตสวนภูมิภาคเขต 24”  ผลการศึกษา 
พบวา ลูกคาสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21-30 ป อาชีพเปนพนักงานบริษัท/ธุรกิจเอกชน มี
สถานภาพสมรสแลว จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท 
เขารับบริการจากธนาคารโดยเฉลี่ย 1 ถึง 2 ครั้งตอสัปดาห สวนมากจะเขารับบริการของธนาคาร
ระดับสาขาขนาดใหญ มีความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการบริการ โดยรวม และรายดานทั้ง 4 
ดาน ไดแก ดานคุณภาพผูใหบริการ ดานพฤติกรรมการใหบริการ ดานการสรางบรรยากาศงาน
บริการ และดานการใหบริการทางโทรศัพท อยูในระดับมาก 
 ลูกคาที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน อายุ และระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจของ
ลูกคาตอคุณภาพการบริการของธนาคารโดยภาพรวม และรายดานทั้ง 4 ดานไมแตกตางกัน สวน
ลูกคาที่เขารับบริการจากธนาคารที่มีขนาดแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการของ
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ธนาคารโดยภาพรวม และรายดานทั้ง 4 ดาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ลูกคาธนาคารขนาดเล็กกวา มีความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการบริการ มากกวาลูกคา
ธนาคารขนาดกลางและขนาดใหญ 
 รุงนภา จันทรวิสูตร (2546) ไดทําการศึกษาถึงเรื่อง “ความพึงพอใจของลูกคาตอการ
บริการรูปแบบธนาคารในศูนยการคาของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม” ผล
การศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 26-30 ป มีสถานภาพโสด เปน
พนักงานบริษัทเอกชน จบการศึกษาปริญญาตรี มีรายได 5. 000 - 10,000 บาท/เดือน ใชบริการ
ในชวง 3 เดือนที่ผานมา 2-5 ครั้ง โดยใชบริการฝาก-ถอนมากที่สุด 
 ดานความคาดหวัง พบวา มีความคาดหวังตอการบริการรูปแบบธนาคารในศูนยการคา
ของธนาคารที่ยอดเย่ียม โดยรวมในระดับมากที่สุด ตอปจจัยดานความนาเชื่อถือ ดานการตอบสนอง 
ดานการใหความมั่นใจ และมีความคาดหวังในระดับมาก ตอปจจัยดานรูปลักษณ และในดานการ
ดูแลเอาใจใส 
 ดานการรับรูถึงการบริการที่ไดรับจริง พบวา มีระดับการรับรูถึงการบริการที่ไดรับจริง 
โดยรวมในระดับมากที่สุด ตอปจจัยดานความนาเชื่อถือ ดานการใหความมั่นใจ และมีการรับรูถึงการ
บริการที่ไดรับจริงในระดับมาก ตอปจจัยดานรูปลักษณ ดานการตอบสนอง และในดานการดูแลเอา
ใจใส 
 เรวดี หวังแสงทอง (2546) ไดศึกษาถึงเรื่อง “ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใหบริการ
ของธนาคารพาณิชย: กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนทรงพล จังหวัด
นครปฐม” ผลการศึกษา พบวา  
 ความพึงพอใจที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ พบวา มีความพึงพอใจในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ คือ ดานพนักงานผูใหบริการ ดานกายภาพ 
ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางใหบริการ ดานข้ันตอนการใหบริการ และดานการสงเสริมการตลาด 
สวนดานราคามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
 ดานพนักงานผูใหบริการ มีความพึงพอใจมาก ตอปจจัยยอยดานพนักงานแตงกายสุภาพ
เรียบรอย ความสุภาพอัธยาศัยของพนักงาน ความเอาใจใสในการใหบริการ ความถูกตองแมนยําใน
การใหบริการ การกลาวคําทักทายและขอบคุณ และความชัดเจนในการตอบปญหา 
 ดานกายภาพ มีความพึงพอใจมาก ตอปจจัยยอยดานความสะอาดเปนระเบียบ บรรยากาศ
และสภาพแวดลอม เทคโนโลยี อุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน และจํานวนเกาอ้ี  
 ดานผลิตภัณฑ มีความพึงพอใจมาก ตอปจจัยยอยดานบริการบัตรเอทีเอ็ม บัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย บริการรับชําระคาสินคา และบริการโอนเงิน บัญชีเดินสะพัด เงินกูเพ่ือการเคหะ เงินกู
เบิกเกินบัญชี เงินกูทั่วไป และบริการบัตรเครดิต  
 ดานชองทางใหบริการ มีความพึงพอใจมาก ตอปจจัยยอยดานทําเลที่ตั้งของสาขา และ
ความชัดเจนของเคานเตอรใหบริการ 
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 ดานข้ันตอนการใหบริการ มีความพึงพอใจมาก ตอปจจัยยอยดานความรวดเร็วในการ
ใหบริการ การจัดระบบบัตรคิว ข้ันตอนการใหบริการ และการมีพนักงานแนะนําบริการ 
 ดานการสงเสริมการตลาด มีความพึงพอใจมาก ตอปจจัยยอยดานการใหบริการขอมูลของ
ทางธนาคาร การใหขอมูลขาวสารตางๆ และเอกสาร แผนพับประชาสัมพันธ  
 สวนดานราคา มีความพึงพอใจตอปจจัยยอยดานคาธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็ม คาธรรมเนียม
การโอนเงิน อัตราดอกเบ้ียเงินกูทั่วไป อัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย อัตราดอกเบ้ียเงินกูเบิกเกิน
บัญชี อัตราดอกเบ้ียเงินฝากระยะยาว อัตราดอกเบ้ียเงินกูเพ่ือการเคหะ อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจํา และคาธรรมเนียมบัตรเครดิต ในระดับพึงพอใจปานกลางทุกปจจัย  
 วิสาขา ลายชื่น (2548) ไดทําการศึกษาถึงเรื่อง “ความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการ
บริการของบริษัทหลักทรัพยไทย ในจังหวัดเชียงใหม” ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนเพศชาย สมรสแลว มีอายุระหวาง 41-50 ป เปนนักธุรกิจหรือเจาของกิจการ การศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีรายไดตอเดือน 25,000-50,000 บาท และมาใชบริการสัปดาหละ 3 ครั้งข้ึนไป มี
ความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการในดานความนาเชื่อถือ การตอบสนอง การใหความมั่นใจ และ
การดูแลเอาใจใส แตไมพึงพอใจตอคุณภาพการบริการ ในดานรูปลักษณ  
 ศรรธัย สอนเกิดสกุล (2545) ไดศึกษาถึงเรื่อง “ความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีตอคุณภาพ
การใหบริการของธนาคารของรัฐและเอกชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดระยอง”  ผลการศึกษาดาน
พนักงานและการตอนรับ พบวา ธนาคารรัฐและเอกชนไดรับความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง
เทากัน ดานระบบการใหบริการ ธนาคารรัฐ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง ขณะที่ธนาคารเอกชน
ไดรับความพึงพอใจในระดับมาก ดานอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก ไดรับความพึงพอใจ
ในระดับปานกลางเทากัน ดานผลิตภัณฑ ธนาคารรัฐไดรับความพึงพอใจระดับปานกลาง สวน
ธนาคารเอกชนไดรับความพึงพอใจในระดับมาก ดานอุปกรณและเทคโนโลยี ธนาคารของรัฐไดรับ
ความพึงพอใจระดับนอย ธนาคารเอกชนไดรับความพึงพอใจระดับมาก ดานการประชาสัมพันธและ
ภาพพจนของธนาคาร พบวา ธนาคารเอกชนไดรับความพึงพอใจระดับปานกลาง สวนธนาคารรัฐ
ไดรับความพึงพอใจระดับมาก สวนการทดสอบความแตกตางของคะแนนปจจัยทุกดานจากธนาคาร
ทั้งสองกลุม ดวยสถิติคาที (t-test) พบวา มีความแตกตางกันระหวางคาเฉลี่ย ในปจจัยระหวาง
ธนาคารรัฐกับธนาคารเอกชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ศิริลักษณ อุณหสุทธิยานนท (2546) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจตอการใชบริการ
ฝาก-ถอนเงินของลูกคา: กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร” 
ปรากฏผลดังนี้  
 ดานบริการ และดานบุคลากร ลูกคาที่มาใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สวน
ปจจัยดานราคา ดานสถานที่ ดานการสงเสริมการตลาด ดานลักษณะทางกายภาพ และดาน
กระบวนการในการบริการ ลูกคาที่มาใชบริการมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 สมเกียรติ หิรัญธนวิวัฒน (2544) ไดศึกษาถึงเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการใช
บริการของลูกคาธนาคารกสิกรไทย สาขาเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม” ผลของการศึกษา 
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พบวา ลูกคาสวนใหญอยูในวัยทํางาน อายุ 26-45 ป รอยละ 75.10 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
เปนพนักงานบริษัท/ลูกจาง มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 8,000 - 20,000 บาท สวนใหญเปนลูกคาของ
ธนาคารพาณิชยอ่ืนรวมดวย ระดับความพึงพอใจของลูกคาธนาคารตอปจจัยทางการบริหารของ
ธนาคาร ไดแก ปจจัยดานการบริการของพนักงาน และปจจัยดานองคการ ลูกคาสวนใหญมีความพึง
พอใจระดับมาก สวนปจจัยสงเสริมการตลาด ลูกคาสวนใหญมีความพึงพอใจระดับ ปานกลาง 
 สายยันต สมอ (2548) ไดทําการศึกษาถึงเรื่อง “ปจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการ
ใหบริการของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม” ผลการศึกษา จากปจจัย
ภายใน พบวา สิ่งที่ลูกคาพึงพอใจมากที่สุดในการใชบริการธนาคาร คือ 1) ความสะอาด สวยงาม 
และเปนระเบียบของทางธนาคาร 2) แบบฟอรมตางๆสามารถเขาใจและใชงานไดงาย 3) พนักงานมี
อัธยาศัยและเอาใจใสลูกคาเปนอยางดี 4) มีความเสมอภาคและจัดลําดับการใหบริการ 5) มีการ
โฆษณาเก่ียวกับธนาคารผานสื่อตางๆ อยูเสมอ 6) ความมั่นคงและมีชื่อเสียงของธนาคาร 7) 
ระยะเวลาในการพิจารณาสินเชื่อ การประเมินราคาหลักทรัพย และวงเงินสินเชื่อที่ไดรับคอนขาง
รวดเร็ว 8) การใหบริการทางการเงินแบบครบวงจร 9) การนําเช็คแบบระบบดิจิตอลมาใชในอนาคต 
ปจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการใหบริการของพนักงานธนาคาร ที่สําคัญมากที่สุด คือ 1) 
ความมั่นคงและการมีเสถียรภาพของธนาคาร 2) เพ่ือนรวมงานมีความสุภาพและมีมนุษยสัมพันธทีดี่
ตอลูกคา 3) การเพ่ิมผลตอบแทน หรือขยายประเภทของสวัสดิการตางๆ เพ่ิมข้ึน 4) การโยกยาย
พนักงานกระทําตามหลักเกณฑที่แนนอน และพนักงานไดทํางานอยูในภูมิลําเนาเดิม 5) เครื่องมือ
หรืออุปกรณที่ใชในการทํางานมีความทันสมัย 6) มีการระบุรายละเอียดของแตละตําแหนงงานอยาง
ชัดเจน 
 สิริกัญญา อวมอ่ิมคํา (2547) ไดศึกษาถึงเรื่อง “คุณภาพการใหบริการของธนาคารออมสิน
ภาคนครหลวง 2” การวิจัยในครั้งนี้ จากผลการศึกษา พบวา คุณภาพการใหบริการ ของธนาคาร
ออมสิน ภาคนครหลวง 2 โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ความรูความชํานาญ อัธยาศัยไมตรี 
ความไววางใจ การเขาถึงบริการ การติดตอสื่อสารการเขาใจ/รูจักลูกคาจริง สิ่งสัมผัสได/บริการทีเ่ปน
รูปธรรม ความปลอดภัย การตอบสนอง และความเชื่อถือได อยูในระดับสูง การเปรียบเทียบ
คุณภาพการใหบริการของธนาคารออมสนิ ภาคนครหลวง 2 ตามระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอ
เดือน และหนวยงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
 อรทัย เชิดชูธรรม (2545) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการ
บริการของธนาคารพาณิชยไทย ในเขตเทศบาล อําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก”  ผลการศึกษา พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุ 21- 25 ป เปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี รายไดต่ํากวา 10,000 บาท และใชบริการที่ธนาคารในชวง 3 เดือนที่ผานมา 2-5 
ครั้ง บริการที่สวนใหญใช คือ ฝาก-ถอน ธนาคารที่ใชบริการบอยที่สุด คือ ธนาคารกรุงไทย ในดาน
ความคาดหวังที่มีตอปจจัยดานคุณภาพการใหบริการที่จะมีการบริการยอดเย่ียม พบวา ปจจัยดาน
ความนาเชื่อถือ. การตอบสนองและการไววางใจ ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังในระดับมาก
ที่สุด ดานความพึงพอใจ พบวา มีความพึงพอใจ ในระดับมาก ทั้งในดานของรูปลักษณของธนาคาร 
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ความนาเชื่อถือ. การตอบสนอง การใหความไววางใจ การดูแลเอาใจใส ปญหาที่ผูตอบแบบสอบถาม
พบในการใชบริการ พบวา ปญหาสวนใหญมีอยูในระดับนอย ยกเวนปญหาในดานไมไดรับความ
สะดวกเมื่อมาใชบริการ และจํานวนพนักงานไมเพียงพอกับจํานวนผูใชบริการ จึงทําใหรอนาน พบ
ปญหาในระดับปานกลาง 
 อัญชรี แสงพฤกษ (2549) ไดทําการศึกษาถึงเรื่อง “ความพึงพอใจของผูใชบริการ ตอ
คุณภาพการบริการของสุรสัมนาคารจังหวัดนครราชสีมา” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจ
ของผูใชบริการตอคุณภาพการบริการ และเพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ  ของผูใชบริการตอ
คุณภาพการบริการที่มีความแตกตางกันในเรื่อง เพศ อายุ และระดับการศึกษา กลุมตัวอยางที่ใช
จํานวน 86 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
ชนิดมาตราสวนประมาณคาอันดับ และไดรับแบบสอบถามฉบับสมบูรณกลับคืนมาจํานวน 82 ชุด 
สถิติในการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test (ANOVA) 
ผลการศึกษา พบวา ผูใชบริการที่มีความแตกตางกัน ในเรื่องของเพศ อายุ และระดับการศึกษา
ตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการโดยรวม และรายดานไมแตกตางกัน 
 กานตสินี พานิชอนันตกิจ (2552) ไดทําการศึกษาถึงเรื่อง “ความพึงพอใจของลูกคา
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่มีตอคุณภาพการบริการ: กรณีศึกษาสาขาในกรุงเทพ มหา
นคร” จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 30 – 39 ป มีสถานภาพ
โสด จบการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี เปนพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได ตอเดือนอยูในชวง 
20,001 – 25,000 บาท มาใชบริการประเภทฝาก-ถอน- โอนเงิน มาใชบริการ 2 – 3 ครั้ง/สัปดาห 
ในชวงหลัง 15.30 น. มีเวลาในการใชบริการเฉลี่ย 6 - 10 นาที สวนใหญจะไปใชบริการที่สาขาที่
ตั้งอยูในหางสรรพสินคา ตัดสินใจเลือกใชบริการกับธนาคารไทยพาณิชย เนื่องจากมีการใหบริการที่
หลากหลาย มีแนวโนมที่จะมาใชบริการเพ่ิมข้ึนในอนาคต สวนกลุมตัวอยางที่ตอบวา “จะมาใช
บริการนอยลง” หรือ “อาจจะเลิกใชบริการในอนาคต” สวนใหญมีสาเหตุมาจากเหตุผลสวนตัว มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากในทุกดาน และเมื่อทําการพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความ
พึงพอใจอยูในระดับมากในทุกขอ ผลการทดสอบสมมติฐานความพึงพอใจในภาพรวม จะแตกตาง
กันตามอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประเภทของบริการที่มาใชบริการบอยที่สุด ความถี่ในการมาใช
บริการโดยเฉลี่ย ชวงเวลาที่มาใชบริการบอยที่สุด เวลาในการมาใชบริการโดยเฉลี่ย รูปแบบของ
สาขาที่มักไปใชบริการ และเหตุผลที่ทําใหตัดสินใจเลือกใชบริการกับธนาคารไทยพาณิชย  
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ 
ธนาคารเอชเอสบีซี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการของลูกคา” ครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิด 
และทฤษฎีที่เก่ียวของมาใชในการศึกษาวิจัย ตามกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยดังนี้  
 1.  กรอบแนวคิดความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคาร
เอชเอสบีซี ใน 10 ดาน ผูวิจัยจะใชแนวคิดของซีแทมล พาราซุรามาน และคณะ (Ziethaml. 
Parasuraman. and Berry. 1990) รวมกับงานวิจัยของกานตสินี พานิชอนันตกิจ (2552) ที่ได
ทําการศึกษาเรื่อง “ 



 31 

ความพึงพอใจของลูกคาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่มีตอคุณภาพการบริการ: กรณี 
ศึกษาสาขาในกรุงเทพมหานคร” 
 2.  กรอบแนวคิดดานพฤติกรรมในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ทั้ง 8 ขอ ผูวิจัยจะ
ใชแนวคิด 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบไปดวย Who? . What? . Why? . Who? . When? . Where? 
และ How? อางถึงในพิบูล ทีปะปาล. 2543 ที่ รวมกับงานวิจัยของกานตสินี พานิชอนันตกิจ (2552) 
ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของลูกคาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่มีตอ
คุณภาพการบริการ: กรณีศึกษาสาขา ในกรุงเทพมหานคร” 
 



บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคาร
เอชเอสบีซี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการของลูกคา” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคของการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือศึกษาถึง พฤติกรรมของลูกคาที่เขามาใชบริการ ระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอ
คุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ รวมไปถึงการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกคาที่
มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ
พฤติกรรมของลูกคาที่เขามาใชบริการ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
จาก ลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี จํานวน 400 คน โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการ
วิจัย และระเบียบวิธีการวิจัย ดังตอไปนี ้
 1. ประชากร กลุมตัวอยาง และวิธีการสุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย 
 2. ประเภทของขอมูลที่ใชในการศึกษาวิจัย 
 3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. วิธีการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 5. การวิเคราะหขอมูล 
 6. สถิติที่ใชในการศึกษาวิจัย  
 
1. ประชากร กลุมตัวอยาง และวิธีการสุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ซึ่ง
ผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากร 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี
ซึ่งผูวิจัยไดทําการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จากสูตรของทาโร   ยา
มาเน (Taro Yamane. 1973: 331) ดังตอไปนี้ 
 

    
2

2

Z P(1- P)n = 
e

 

 
   โดยที่ e  คือ คาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง 
     p  คือ สัดสวนของลูกคาที่มาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี 
      z  คือ คาสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%  
      n  คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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 ซึ่งในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดกําหนดใหมีคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง 
เทากับ 0.05 และเนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แทจริง จึงไดทําการประมาณคา p เทากับ 0.5 
ซึ่งจากการคํานวณโดยใชสูตรดังกลาว จะไดขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 384 คน จึงทําใหได
ขนาดของกลุมตัวอยางที่มีความเหมาะสมในการศึกษาวิจัยครั้งนี้อยูที่ 400 คน  
 สําหรับวิธีการสุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ การสุมตัวอยางโดยไมอาศัยความ
นาจะเปน (Non – Probability Sampling) ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบตามความสะดวก 
(Convenience Sampling) ซึ่งกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะถูกเลือกข้ึนมาโดยอาศัยความ
สะดวก เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ไดจัดเตรียมเอาไว 
 
2. ประเภทของขอมูลท่ีใชในการศึกษาวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ใชทั้งขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ เพ่ือชวยในการสรางความ
เขาใจพ้ืนฐานในเรื่องที่เก่ียวของกับ พฤติกรรมของลูกคาที่เขามาใชบริการ ระดับความพึงพอใจของ
ลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการ รวมไปถึงการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจดานคุณภาพการ
ใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการของ
ลูกคา โดยขอมูลที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
โดยใชวิธีการสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) แลวนําไปใหกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งก็
คือ ลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี จํานวน 400 คน เปนผูตอบแบบสอบถามที่ได
จัดเตรียมเอาไว 
 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการคนควารวบรวมขอมูล เอกสาร 
ตําราวิชาการ และผลงานวิจัยตางๆที่เก่ียวของ จากหนวยงานตางๆ อาทิ เชน หอสมุดแหงชาติ 
หอสมุดมหาวิทยาลัยรามคําแหง หอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หอสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมไปถึงการคนควาหาขอมูลเพ่ิมเติมจากเว็บ
ไซด (Website) ตางๆ ทางอินเตอรเน็ต ในเรื่องที่เก่ียวของกับพฤติกรรมของลูกคาที่เขามาใชบริการ 
ระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการ รวมไปถึงการเปรียบเทียบระดับความพึง
พอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ  
 
3. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ที่ผูวิจัยไดสรางข้ึน โดยไดทําการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตางๆ 
ที่เก่ียวของ เพ่ือสอบถามถึงปจจัยสวนบุคคลของลูกคาที่เขามาใชบริการ พฤติกรรม ของลูกคาที่เขา
มาใชบริการ รวมไปถึงระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการให บริการของพนักงานธน
กิจ ธนาคารเอชเอสบีซี โดยไดทําการแบงแบบสอบถาม ออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
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 สวนที่ 1 เปนคําถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของลูกคาที่เขามาใชบริการ โดยมีลักษณะ
เปนแบบสอบถามปลายปด (Closed Form) ชนิดแบบสํารวจรายการ (Check List) หรือแบบมี
คําตอบใหเลือก จํานวนทั้งสิ้น 6 ขอ คือ 
 1.  เพศ ใชระดับการวัดขอมูลเปนประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
  1) ชาย 
  2) หญิง 
 2.  อายุ ใชระดับการวัดขอมูลเปนประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ที่มาจากงานวิจัย
ของกานตสินี พานิชอนันตกิจ (2552)  
  1) ต่ํากวา 30 ป 
  2) 30 – 39 ป 
  3) 40 – 49 ป 
  4) 50 – 59 ป 
  5) ตั้งแต 60 ปข้ึนไป 
 3.  สถานภาพสมรส ใชระดับการวัดขอมูลเปนประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
  1) โสด 
  2) สมรส/อยูดวยกัน 
  3) หยาราง/หมาย/แยกกันอยู 
 4.  ระดับการศึกษาสูงสุด ใชระดับการวัดขอมูลเปนประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
  1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
  2) ปริญญาตรี 
  3) สูงกวาปริญญาตรี 
 5.  อาชีพ ใชระดับการวัดขอมูลเปนประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
  1) เจาของกิจการ / ธุรกิจสวนตัว 
  2) พนักงานบริษัทเอกชน 
  3) พนักงานเดินเอกสาร 
  4) อ่ืนๆ 
 6.  รายไดเฉลี่ยตอเดือน ใชระดับการวัดขอมูลเปนประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
ที่มาจากงานวิจัยของชัญญาพัชญ เนาวพรศรันย (2552) 
  1) ต่ํากวาหรือเทากับ 40,000 บาท 
  2) 40,001 – 60,000 บาท 
  3) 60,001 – 80,000 บาท 
  4) 80,001 – 100,000 บาท 
  5) มากกวา 100,000 บาทข้ึนไป 
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 สวนที่ 2 เปนคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมของลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี
โดยมีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด (Closed Form) ชนิดแบบสํารวจรายการ (Check List) 
หรือแบบมีคําตอบใหเลือก จํานวนทั้งสิ้น จํานวน 7 ขอ คือ  
 1.  ทานมาใชบริการประเภทใดกับทางธนาคารเอชเอสบีซี บอยที่สุด ใชระดับการวัดขอมูล
เปนประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
  1) ฝาก-ถอนเงินสด/เช็ค 
  2) โอนเงิน 
  3) ออก Cashier’s Cheque 
  4) สั่งซื้อสมุดเช็ค 
  5) ขอเอกสารรายการเดินบัญช ี
  6) รับรองเอกสารตางๆ เพ่ือใชประกอบการทําธุรกรรมที่ธนาคารเอชเอสบีซี  ในสาขาที่
อยูตางประเทศ 
  7) อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 2.  ความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี โดยเฉลี่ยตอสัปดาห ใชระดับการวัด
ขอมูลเปนประเภทอัตราสวน (Ratio Scale) 
3. ชวงเวลาที่ทานมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี บอยที่สุด ใชระดับการวัดขอมูลเปนประเภท
เรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
  1) 09.30 - 11.30 น.  
  2) 11.31 - 13.30 น. 
  3) 13.31 - 15.30 น. 
 4.  ระยะเวลาในการใชบริการโดยเฉลี่ยตอครั้ง  ใชระดับการวัดขอมูลเปนประเภท
เรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
  1) 1 - 5 นาที 
  2) 6 - 10 นาที 
  3) 11 - 15 นาที 
  4) มากกวา 15 นาทีข้ึนไป  
 5.  ทานใชบริการที่ธนาคารแหงอ่ืนดวยหรือไมในปจจุบัน ใชระดับการวัดขอมูลเปน
ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
  1) ใช 
  2) ไมใช 
 6.  เหตุผลที่สําคัญที่สุดที่ทําใหทานตัดสินใจเลือกใชบริการกับธนาคารเอชเอสบีซี ใชระดับ
การวัดขอมูลเปนประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
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  1) อยูใกลบาน / ที่ทํางาน 
  2) ธนาคารมีความมั่นคง 
  3) การบริการที่นาประทับใจ 
  4) จากคําแนะนําของผูที่เคยมาใชบริการ 
  5) มีการใหบริการที่หลากหลาย 
  6) อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 7.  แนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ของทานในอนาคต ใชระดับการวัด
ขอมูลโดยอาศัยมาตราวัดแบบนัยจําแนก (Semantic Differential Scale) 
 
  เพ่ิมข้ึนมาก _____: _____: _____: _____: _____ ลดลงมาก 
           5        4        3        2        1  
 
 แบงระดับการวัดออกเปน 5 ระดับ เรียงลําดับคะแนนสูงสุด (ดานซาย) เทากับ 5 ไปจนถึง
คะแนนต่ําาสุด (ดานขวา) เทากับ 1 จะมีคําถามกําหนดเอาไวแตละขางของระดับคะแนนสูงสุดและ
คะแนนต่ําสุด โดยมีคุณลักษณะของสิ่งที่ กําลังถูกวัดอยู ในลักษณะตรงกันขามกัน (Bipolar 
Adjective) ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบงระดับการวัดเปน 5 
ระดับ 
 ระดับ 5 หมายถึง แนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี เพ่ิมข้ึนอยางมาก 
 ระดับ 4 หมายถึง แนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี เพ่ิมข้ึน 
 ระดับ 3 หมายถึง แนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ไมแนใจ 
 ระดับ 2 หมายถึง แนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ลดลง 
 ระดับ 1 หมายถึง แนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ลดลงอยางมาก 
 ผูวิจัยใชเกณฑคาเฉลี่ยในการแปลผล ซึ่งผลจากการคํานวณโดยใชสูตรการคํานวณความ
กวางของอันตรภาคชั้น มีดังนี้ (มัลลิกา บุนนาค. 2537: 29)  
 
 ขอมูลที่มีคาสูงสุด - ขอมูลที่มีคาต่ําสุด   
 

ความกวางของอันตรภาคชั้น = 
จํานวนชั้น   

 5 - 1  
 

= 
5 

=  0.8 
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 จากนั้นนํามาใชเปนเกณฑการประเมินผลแบบสอบถาม ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง แนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี เพ่ิมข้ึน
อยางมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง แนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี เพ่ิมข้ึน 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง แนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ไมแนใจ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง แนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ลดลง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง แนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ลดลง
อยางมาก 
  
 สวนที่ 3 เปนคําถามเก่ียวกับระดับความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการของพนักงาน
ธนกิจ ธนาคาร เอชเอสบีซี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการของลูกคา ใน 10 ดาน คือ 
ดานลักษณะของการบริการ ดานความไววางใจ ดานความกระตือรือรน ดานสมรรถนะ ดานความมี
ไมตรีจิต ดานความนาเชื่อถือ ดานความปลอดภัย ดานการเขาถึงบริการ ดานการติดตอสื่อสาร และ
ดานการเขาใจลูกคาหรือผูรับบริการ จํานวนทั้งสิ้น 26 ขอ โดยมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑในการใหคะแนนเปนดังนี้  
 คะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด 
 คะแนน 4 หมายถึง มาก 
 คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนน 2 หมายถึง นอย 
 คะแนน 1 หมายถึง นอยที่สุด 
  
 ผูวิจัยใชเกณฑคาเฉลี่ยในการแปลผล ซึ่งผลจากการคํานวณโดยใชสูตรการคํานวณความ
กวางของอันตรภาคชั้น มีดังนี้ (มัลลิกา บุนนาค.  2537: 29)  
 
 ขอมูลที่มีคาสูงสุด - ขอมูลที่มีคาต่ําสุด   
 

ความกวางของอันตรภาคชั้น = 
จํานวนชั้น   

 5 - 1  
 

= 
5 

=  0.8 
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 จากนั้นนํามาใชเปนเกณฑการประเมินผลแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความพึงพอใจที่มีตอ
คุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย  4.21-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย  3.41-4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย  2.61-3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  1.81-2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอย 
 คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.80  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 
 
4. วิธีการสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถามที่จะนํามาใชในการศึกษาวิจัย ตามลําดับข้ันตอน 
ดังตอไปนี้ 
 1.  ทําการศึกษาคนควาหาขอมูลจากเอกสาร ตําราวิชาการ และผลงานวิจัยตางๆในเรื่องที่
เก่ียวของกับพฤติกรรมของลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคาร รวมไปถึงระดับความพึงพอใจของ
ลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการ เพ่ือนํามากําหนดเปนวัตถุประสงค สมมติฐาน กรอบแนวคิดใน
การศึกษาวิจัย รวมถึงขอบเขตของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
 2.  ทําการสรางแบบสอบถามที่จะใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใหมีความครอบคลุม และ
สอดคลองกับวัตถุประสงค สมมติฐาน กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย รวมไปถึงขอบเขต ของ
การศึกษาที่ไดกําหนดไวแลว 
 3.  นําแบบสอบถามที่ไดจัดทําข้ึน ใหอาจารยที่ปรึกษาทําการตรวจสอบ และพิจารณาวามี
ความถูกตอง และตรงตามเนื้อหาที่ไดกําหนดไวหรือไม 
 4.  นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา ไปทําการ
ทดสอบหาความนาเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม ซึ่งเปนการนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุง
แกไขแลว ไปทดลองใช (try out) และหาความนาเชื่อถือ กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน
ทั้งหมด 40 ชุด แลวจึงนําผลการทดสอบ มาหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา ดวยวิธีของ ครอนบัช กับ
คําถามในสวนที่มีลักษณะเปนแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 
449) คาอัลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 0 ถีง 1 คาที่
ใกลเคียงกับ 1 มาก แสดงวา มีความเชื่อมั่นสูง  
 สําหรับคําถามในสวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับระดับความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการ
ของพนักงานธนกิจ ธนาคาร เอชเอสบีซี จากผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) พบวา ไดคาความ
เชื่อมั่นของทั้ง 10 ดาน ดังนี้ 
  ความคาเชื่อมั่นดานลักษณะของการบริการ    เทากับ 0.821 
  ความคาเชื่อมั่นดานความไววางใจ    เทากับ 0.816 
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  ความคาเชื่อมั่นดานความกระตือรือรน    เทากับ 0.887 
  ความคาเชื่อมั่นดานสมรรถนะ    เทากับ 0.855 
  ความคาเชื่อมั่นดานความมีไมตรีจิต   เทากับ 0.889 
  ความคาเชื่อมั่นดานความนาเชื่อถือ   เทากับ 0.813  
  ความคาเชื่อมั่นดานความปลอดภัย   เทากับ 0.886 
  ความคาเชื่อมั่นดานการเขาถึงบริการ   เทากับ 0.816 
  ความคาเชื่อมั่นดานการติดตอสื่อสาร   เทากับ 0.825 
  ความคาเชื่อมั่นดานการเขาใจลูกคาหรือผูรับบริการ เทากับ 0.831 
 5. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ไดดําเนินการจัดทําเรียบรอยแลว ไปใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ซึ่งก็คือ ลูกคาที่เขามาใชบริการ ที่
ธนาคารเอชเอสบีซี จํานวน 400 คน 
 
5. การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอช
เอสบีซี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการของลูกคา” ครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามทั้งหมด มาทําการลงรหัส และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติ ิ
โดยผูวิจัยไดเลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลรวมทั้งหมด 2 ประเภท คือ สถิติเชิงบรรยาย 
(Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 1.  สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics)  
  เปนสถิติเบ้ืองตน ที่ใชในการอธิบายใหเห็นถึงคุณลักษณะตางๆ ของกลุมตัวอยาง ซึ่ง
ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต ( X  ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมี
รายละเอียดของสถิติแตละตัว ดังตอไปนี้ 
  1.1  คาสถิติรอยละ (Percentage) เปนสถิติที่ใชเพ่ืออธิบายใหเห็นถึงลักษณะพ้ืนฐาน
โดยทั่วไปของกลุมตัวอยาง วามีจํานวนมากนอยเพียงใด โดยสูตรที่ใชในการวิเคราะห คือ 
 

    fxp = 100
n
  

 
     เมื่อ P  แทน  คาสถิติรอยละ 
     f  แทน  ความถี่ในการปรากฏของขอมูล 
     X  แทน  คาของขอมูลหรือคะแนน 
     n  แทน  จํานวนขอมูลทั้งหมด 
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  1.2  คาเฉลี่ยเลขคณิต เปนสถิติที่ใชเพ่ืออธิบายใหเห็นถึงลักษณะพ้ืนฐานทั่วไปของ
กลุมตัวอยาง โดยสูตรที่ใชในการวิเคราะห คือ 
 
    X  = 

n
X  

 
    เมื่อ   X    แทน  คาคะแนนเฉลี่ย 
       X แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      n    แทน  จํานวนขอมูลทั้งหมด 
 
  1.3  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปนสถิติที่ใชในการวัดการ
กระจายของขอมูลวา ขอมูลแตละตัว มีความแตกตางกันมากนอยอยางไร โดยสูตรที่ใช  ในการ
วิเคราะห คือ 

      )1(
)( 22


 
nn

xxn

 
 
   เมื่อ  S.D.  แทน คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุมตัวอยาง  
      2)( x  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 

      2x   แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวอยางยกกําลังสอง 
      n    แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
 2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
  เปนสถิติที่ใชในการสรุปผลขอเท็จจริงของขอมูลทั้งหมด ในลักษณะของการประมาณ
คา (Estimation) เพ่ือนําไปอธิบายลักษณะตางๆ ของประชากรที่ใชในการศึกษา จากขอมูลของกลุม
ตัวอยางที่มีอยู เชน การทดสอบสมมติฐาน ซึ่งไดแก  
  2.1  สถิติ Independent sample t-test ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของ
กลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน (กัลยา วานิชยบัญชา. 2549: 108) โดยมีสูตรดังนี้ 
   ในการทดสอบ t-test หากคาแปรปรวนของขอมูลเทากันทุกกลุม ใหทดสอบความ
แตกตางดวย Equal Variances assumed และถาคาแปรปรวนของขอมูลไมเทากันทุกกลุม ให
ทดสอบความแตกตางดวย Equal Variances not assumed โดยจะทําการทดสอบคาความ
แปรปรวนของแตละกลุมกอนโดยใช Levene test 
 
 

S.D. =  
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   กรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมเทากัน ( 2
2

2
1 SS  ) 

 

    21

21

11
nn

S

XX
t

p 


  

 
   สถิติที่ใชทดสอบ t มีชั้นแหงความเปนอิสระ 221  nndf  
    
   เมื่อ  iX  แทน คาเฉลี่ยตัวอยางกลุมที่ I; I = 1, 2 
       pS  แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานตัวอยางรวมจากตัวอยางทั้ง 2 กลุม 
       in   แทน ขนาดตัวอยางของกลุมที่ I 
       

2
iS    แทน คาแปรปรวนของตัวอยางกลุมที่ I ; I = 1,2     
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   กรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมไมเทากัน ( 2

2
2

1 SS  ) 
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    สถิติที่ใชทดสอบ t มีชั้นแหงความเปนอิสระ = V 
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   เมื่อ t  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution 
    1X   แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 

    2X   แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 2 
    

2
1S   แทน ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที ่1  
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2
2S   แทน ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 

    1n   แทน จํานวนของกลุมตัวอยางที่ 1 

    2n   แทน จํานวนของกลุมตัวอยางที่ 1 
    V   แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ 
 
  2.2  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance)   
เปนการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของขอมูลกลุมตัวอยางตั้งแต 2 กลุมข้ึนไป (กัลยา   
วานิชยบัญชา. 2545: 293) มีสูตรดังนี้ 
   2.2.1  ใชคา F-test กรณีคาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน มีสูตรดังนี้ 
(กัลยา วานิชยบัญชา.2545:293) มีสูตรดังนี้  
 
ตารางแสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 
 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวางกลุม (B) k-1 SS(T) 
1
)(

)( 

k
SS

MS B
B  

ภายในกลุม(W) n-k SS(W) 
kn

SS
MS W

W 
 )(

)(  

 

)(

)(

W

B

MS
MS  

รวม(T) n-1 SS(T)   
 

       
    )(

)(

W

B

MS
MS

F   
 

   เมื่อ F   แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution 
    df   แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ ไดแก ระหวางกลุม (k-1) และภายใน  
          กลุม (n-k) 
    k   แทน จํานวนกลุมของตัวอยางที่นํามาทดสอบสมมติฐาน 
    n   แทน จํานวนตัวอยางทั้งหมด 
    SS(B)  แทน ผลรวมกําลังสองระหวางกลุม (Between Sum of Squares) 
    SS(W)  แทน ผลรวมกําลังสองภายในกลุม (Within Sum of Squares) 
    MS(B)  แทน คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม (Mean Square  
       between groups) 
    MS(W)  แทน คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม (Mean Square  
        within groups) 
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   กรณีผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแลว ตองทําการ
ทดสอบความแตกตางเปนรายคูตอไป เพ่ือดูวามีคูใดบางที่แตกตางกัน โดยใชวิธี Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 333) 
 

    










 

ji
kn nn
MSEtLSD 11

;2/1   

 
   โดยที่  ni ≠ nj 
    
   เมื่อ LSD  แทน  ผลตางนัยสําคัญที่คํานวรไดสําหรับประชากรกลุมที่ i และ j 

        knt  ;2/1    แทน คาที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ t-distribution ที่ระดับ 
          ความเชื่อมั่น 95% และชั้นแหงความเปนอิสระภายในกลุม =  
       n-k 
    MSE แทน  คาความแปรปรวนภายในกลุม (MSW) 
    ni   แทน  จํานวนตัวอยางของกลุม i 
    nj   แทน  จํานวนตัวอยางของกลุม j 
      แทน  คาความคลาดเคลื่อน 
 
   2.2.2  ใชคา Brown-Forsythe (β) กรณีที่คาความแปรปรวนของแตละกลุม  ไม
เทากัน (กัลยา วานิชยบัญชา.2545:295) มีสูตรดังนี้ 
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   เมื่อ  β   แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน Brown-Forsythe 
      MS(B)  แทน คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม (Mean Square  
       between group) 
      MS(W)  แทน คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม (Mean Square  
       within groups) สําหรับ Brown-Forsythe 
      K   แทน จํานวนกลุมของตัวอยาง 
      ni   แทน จํานวนตัวอยางของกลุม i 
       N   แทน ขนาดของประชากร 
       

2
1S   แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ i 
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   กรณีผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคู เพ่ือดูวามีคูใดที่แตกตางกัน โดยใชวิธี Dunnett’s T3 (กัลยา วานิชยบัญชา.
2545:296) มีสูตรดังนี้ 
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   เมื่อ  t    แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution 
     MS (W)  แทน คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม (Mean  
       Square between group) 
     iX   แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ i  
     jX   แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ j 
     ni   แทน  จํานวนตัวอยางของกลุม i  
     nj   แทน  จํานวนตัวอยางของกลุม j 
 
 3.  คาสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation) ใชหาคาความสัมพันธของตัว
แปร 2 ตัวที่เปนอิสระกัน มีสูตรดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา, 2544, หนา 311-312)  
 
 
 
   

 
เมื่อ  

  
 r  

 
แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

  X   แทน ผลรวมคะแนน X 
  Y  แทน ผลรวมคะแนน Y 
  2X  แทน ผลรวมคะแนนชุด X แตละตัวยกกําลังสอง 
  2Y  แทน ผลรวมคะแนนชุด Y แตละตัวยกกําลังสอง 
  XY  

 n  

แทน ผลรวมของผลคูณระหวางคะแนนชุด X  และชุด Y 
แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

   
   
 

nXY – (X)(Y) 

[nX2 – (X)2][nY2 – (Y)2]  = =  r = 
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 โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ จะมีคาระหวาง -1 < r < 1 ความหมายของคา r (กัลยา  
วานิชยบัญชา, 2544, หนา 437) คือ 
 คา r เปน (-) แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกัน คือ ถา X เพ่ิม Y จะ
ลด แตถา X ลด Y จะเพ่ิม 
 คา r เปน (+) แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน คือ ถา X เพ่ิม Y จะ
เพ่ิมดวย แตถา X ลด Y จะลดลงดวย 
 ถา r มีคาเขาใกล 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน และมี
ความสัมพันธกันมาก 
 ถา r มีคาเขาใกล -1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม และมี
ความสัมพันธกันมาก 
 ถา r = 0 แสดงวา X และ Y ไมมีความสัมพันธกัน 
 ถา r เขาใกล 0 แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธกันนอย  
  
  โดยการแปลความหมายของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ที่จะใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปน
ดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ, 2544, หนา 316) 
 ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเขาใกล 1 (ประมาณ 0.71 – 0.90) แสดงวา   มีความสัมพันธ
กันอยูในระดับที่สูงมาก 
 ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเขาใกล 0.50 (ประมาณ 0.31 – 0.70) แสดงวา  
มีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง 
 ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเขาใกล 0 (ประมาณ 0.30 หรือต่ํากวา) แสดงวา   
มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา 
 ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปน 0 แสดงวาไมมีความสัมพันธกันเลย 
   
 สถิติที่ใชในการศึกษาวิจัย 
 1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของลูกคาที่เขามาใชบริการ ที่
ธนาคารเอชเอสบีซี คือ ความถี่ และคารอยละ 
 2.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของลูกคาที่เขามาใชบริการ  ที่
ธนาคารเอชเอสบีซี คือ ความถี่ และคารอยละ 
 3.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพ
การใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี คือ คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 4.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
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 สมมติฐานขอที่ 1 ลูกคาที่มีลักษณะดานประชากรศาสตร ประกอบไปดวย เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมใน
การเขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี แตกตางกัน 
 สําหรับลักษณะสวนบุคคลดานเพศ ผูวิจัยจะใชสถิติ Independent sample t-test ในการ
ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระกัน และจะใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว One – Way ANOVA กับลักษณะสวนบุคคลดานอ่ืนๆ 
ทั้งหมด นั่นก็คือ ดานอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเฉลี่ย ตอเดือน 
ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูใน
ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยใชวิธี Least Significance Difference (LSD) 
 สมมติฐานขอที่ 2 ระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของ
พนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ  ที่ธนาคาร
เอชเอสบีซี 
 ผูวิจัยจะใชการวิเคราะหคา Pearson Correlation (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ในการวิเคราะหความสัมพันธของระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอ
คุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี กับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่
ธนาคารเอชเอสบีซี 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ
ธนาคารเอชเอสบีซีที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการของลูกคา” ครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนด
สัญลักษณตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้ 
 
สัญลักษณและอักษรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี 
  n   แทน  จํานวนของผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง 
    แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง (Mean) 
   S.D.  แทน  คาความเบ่ียงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  t   แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณา t – Distribution 
  F   แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณา F – Distribution 
 df   แทน  ระดับชั้นของความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS  แทน  ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of squares) 
 MS  แทน  คาเฉลี่ยผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of squares) 
  r   แทน  คาสถิติของการทดสอบแบบเพียรสัน (Pearson Correlation) 
 H0  แทน  สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 
 H1  แทน  สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)   
 Sig แทน คาความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ 
  *   แทน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   **   แทน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ
ธนาคารเอชเอสบีซีที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการของลูกคา” ครั้งนี้ ผูวิจัย จะนําเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูล และการแปลผลการวิเคราะหขอมูล ในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบาย 
โดยแบงหัวขอในการนําเสนอออกเปน 4 สวน ดังตอไปนี้ 
 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี 
 สวนที่ 2 การวิเคราะหพฤติกรรมของลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี 
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 สวนที่ 3 การวิเคราะหระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของ
พนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี 
 สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยจะทําการทดสอบสมมติฐาน 
ตามรายละเอียดดังนี้ 
 สมมติฐานขอที่ 1 ลูกคาที่มีขอมูลสวนบุคคลแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามา ใช
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี แตกตางกัน 
 สมมติฐานขอที่ 2 ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ 
ธนาคารเอชเอสบีซี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี โดยมี
รายละเอียดของแตละสวน ดังตอไปนี้   
 
 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอช
เอสบีซี 
 การศึกษาถึงขอมูลสวนบุคคลของลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ในครั้งนี้ 
ผูวิจัยไดทําการศึกษาเก่ียวกับเรื่องเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล นําเสนอในรูปความถี่ และคารอยละ มี
รายละเอียดดังตอไปนี ้
 
ตาราง 1  แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี  
     จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล 
 

ขอมูลสวนบุคคลของลูกคาที่เขามาใชบริการ 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

1. เพศ   
ชาย 248 62.00 
หญิง 152 38.00 

รวม 400 100.00 
2. อายุ   

ต่ํากวา 30 ป 113 28.25 
30 – 39 ป 169 42.25 
40 – 49 ป 95 23.75 
50 – 59 ป 23 5.75 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 1   (ตอ) 
 

ขอมูลสวนบุคคลของลูกคาที่เขามาใชบริการ 
จํานวน 
(คน) รอยละ 

3. สถานภาพสมรส   
โสด 184 46.00 
สมรส/อยูดวยกัน 208 52.00 
หยาราง/หมาย/แยกกันอยู 8 2.00 

รวม 400 100.00 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด   

ต่ํากวาปริญญาตรี 120 30.00 
ปริญญาตรี 192 48.00 
สูงกวาปริญญาตรี 88 22.00 

รวม 400 100.00 
5. อาชีพ   

เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว 99 24.75 
พนักงานบริษัทเอกชน 214 53.50 
พนักงานเดินเอกสาร 87 21.75 

รวม 400 100.00 
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน   

ต่ํากวาหรือเทากับ 40,000 บาท 267 66.75 
40,001 – 60,000 บาท 49 12.25 
60,001 – 80,000 บาท 35 8.75 
80,001 – 100,000 บาท 8 2.00 
มากกวา 100,000 บาทข้ึนไป 41 10.25 

รวม 400 100.00 
 
 จากตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของลูกคาที่เขามาใชบริการ ที่ธนาคาร 
เอชเอสบีซี จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1.  ดานเพศ พบวา กลุมตัวอยางลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี สวนใหญ
เปนเพศชาย ซึ่งมีจํานวนอยูถึง 248 คน หรือคิดเปนรอยละ 62.00 และเปนเพศหญิง อยูจํานวน 152 
คน หรือคิดเปนรอยละ 38.00 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
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 2.  ดานอายุ พบวา กลุมตัวอยางลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี สวนใหญจะ
มีอายุในชวง 30 – 39 ป เปนจํานวนมากที่สุด โดยมีอยูถึง 169 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 42.25
รองลงมาจะมีอายุอยูต่ํากวา 30 ป โดยจะมีอยูจํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 28.25 มีอายุในชวง 
40 – 49 ป อยูจํานวน 95 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 23.75 และสําหรับผูที่มีอายุในชวง 50 – 59 ป จะมี
อยูเพียง 23 คน คิดเปนรอยละ 5.75 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 3.  ดานสถานภาพสมรส พบวา กลุมตัวอยางลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี 
โดยสวนใหญ มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกันมากที่สุด โดยมีอยูถึง 208 คน คิดเปนรอยละ 52.00 
รองลงมาจะมีสถานภาพโสด โดยจะมีอยูจํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 46.00และมีสถานภาพหยา
ราง/หมาย/แยกกันอยู เพียง 8 คน และเมื่อคิดเปนรอยละจะไดเทากับ 2.00ของจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 
 4.  ดานระดับการศึกษาสูงสุด พบวา กลุมตัวอยางลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคาร  เอช
เอสบีซี โดยสวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งจะมีอยู 192 คน คิดเปนรอยละ48.00 
รองลงมาจบการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 30.00และสําหรับ
ผูที่จบการศึกษาในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี จะมีอยูเพียง 88 คน คิดเปนรอยละ 22.00 ของจํานวน
ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 5.  ดานอาชีพ พบวา กลุมตัวอยางลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี โดยสวน
ใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด ซึ่งมีจํานวนอยูถึง 214 คน คิดเปนรอยละ 53.50 รองลงมา
เปนเจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว มีอยูจํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 24.75 และเปนพนักงานเดิน
เอกสารอยูจํานวน 87 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 21.75 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 6.  ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคาร เอช
เอสบีซี โดยสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 40,000 บาท ซึ่งจะมีอยูถึง 267 คน 
คิดเปนรอยละ 66.75 รองลงมามีรายไดเฉลี่ยตอเดือนในชวง 40,001 – 60,000 บาท ซึ่งจะมีอยู
จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 12.25 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 100,000 บาทข้ึนไป อยูจํานวน 
41 คน คิดเปนรอยละ 10.25 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนในชวง 60,001 – 80,000 บาท จํานวน 35 คน 
ซึ่งคิดเปนรอยละ 8.75 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนในชวง 80,001 – 100,000 บาท อยูเพียง 8 คน 
ซึ่งคิดเปนรอยละ 2.00 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 เนื่องจากผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบี
ซี ในเรื่องอายุ สถานภาพสมรส และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีการกระจายของขอมูลมากเกินไป ผูวิจัย
จึงไดทําการแบงกลุมของขอมูลใหม เพ่ือที่จะสามารถนําไปทําการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งสามารถ
แสดงผลการจัดกลุมของขอมูลสวนบุคคลใหมในรูปของคาความถี่ และรอยละ ดังตารางตอไปนี้  
 
 
 
 



 51 

ตาราง 2  แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี  
     จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลที่ไดทําการแบงกลุมของขอมูลใหม 
 

ขอมูลสวนบุคคลของลูกคาที่เขามาใชบริการ 
จํานวน 
(คน) รอยละ 

1. อายุ   
ต่ํากวา 30 ป 113 28.25 
30 – 39 ป 169 42.25 
ตั้งแต 40 ข้ึนไป 118 29.50 

รวม 400 100.00 
2. สถานภาพสมรส   

โสด/หยาราง/หมาย/แยกกันอยู 192 48.00 
สมรส/อยูดวยกัน 208 52.00 

รวม 400 100.00 
3. รายไดเฉลี่ยตอเดือน   

ต่ํากวาหรือเทากับ 40,000 บาท 267 66.75 
40,001 – 60,000 บาท 49 12.25 
60,001 – 80,000 บาท 35 8.75 
มากกวา 80,000 บาทข้ึนไป 49 12.25 

รวม 400 100.00 
 
 จากตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของลูกคาที่เขามาใชบริการ ที่ธนาคาร 
เอชเอสบีซี ที่ไดทําการแบงกลุมของขอมูลใหม จําแนกตามอายุ สถานภาพสมรส และรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1.  ดานอายุ พบวา กลุมตัวอยางลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี โดยสวน
ใหญ มีอายุในชวง 30 – 39 ป โดยมีอยูถึง 169 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 42.25 รองลงมามีอายุในชวง
ตั้งแต 40 ข้ึนไป จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 29.50 และมีอายุต่ํากวา 30 ป อยูเพียง 113 คน ซึ่ง
คิดเปนรอยละ 28.25 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 2.  ดานสถานภาพสมรส พบวา กลุมตัวอยางลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอเอชเอสบี
ซี สวนใหญมีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน โดยมีอยูถึง 208 คน คิดเปนรอยละ 52.00  และสําหรบัผูที่
มีสถานภาพโสด/หยาราง/หมาย/แยกกันอยู จะมีอยูจํานวน 192 คน คิดเปน รอยละ 48.00 ของ
จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 



 52 

 3.  ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคาร เอช
เอสบีซี โดยสวนใหญ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 40,000 บาท ซึ่งจะมีอยูถึง 267 คน 
คิดเปนรอยละ 66.75 รองลงมามีรายไดเฉลี่ยตอเดือนในชวง 40,001 – 60,000 บาท และมากกวา 
80,000 บาทข้ึนไปเทากัน คือ จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 12.25 และสําหรับผู ที่มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนในชวง 60,001 – 80,000 บาท จะมีอยูเพียง 35 คน คิดเปนรอยละ 8.75 ของจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 
 
 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของลูกคาที่เขามาใชบริการที่
ธนาคารเอชเอสบีซี 
 ผูวิจัยใชการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานใน
การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมของลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี  ดังรายละเอียด
ตอไปนี้  
 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมของลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ในขอ 
ความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีโดยเฉลี่ยตอสัปดาห และแนวโนมการมาใชบริการที่
ธนาคารเอชเอสบีซีของทานในอนาคต ใชการวิเคราะหโดยคาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
 
ตาราง 3  แสดงจํานวน คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรม ของลูกคาที่เขา 
     มาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี 
 

พฤติกรรมของลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคาร 
เอชเอสบีซี Min Max X  S.D. 

1. ความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีโดยเฉลี่ยตอ
สัปดาห 1 5 2.80 1.443 

2. แนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีของทานใน
อนาคต 2 5 3.62 0.967 

 
 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมของลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี 
พบวา ลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ต่ําสุดเพียง 1 ครั้งตอสัปดาห และสูงสุดอยูที่
จํานวน 5 ครั้งตอสัปดาห โดยมีคาเฉลี่ยประมาณ 3 ครั้ง ในสวนของแนวโนมการมาใชบริการที่
ธนาคารเอชเอสบีซีของทานในอนาคต พบวา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 แสดงวา ลูกคาที่เขามาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี โดยสวนใหญ มีแนวโนมการมาใชบริการเพ่ิมข้ึน  



 53 

 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมของลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ในขอทาน
มาใชบริการประเภทใดกับทางธนาคารเอชเอสบีซีบอยที่สุด, ชวงเวลาที่ทานมาใชบริการ ที่ธนาคาร
เอชเอสบีซีบอยที่สุด, ระยะเวลาในการใชบริการโดยเฉลี่ยตอครั้ง, ทานใชบริการ ที่ธนาคารแหงอ่ืน
ดวยหรือไมในปจจุบัน และในขอเหตุผลที่สําคัญที่สุดที่ทําใหทานตัดสินใจเลือกใชบริการกับธนาคาร
เอชเอสบีซี ใชการวิเคราะหโดยการแจกแจงจํานวน (ความถี่) และคารอยละ 
 
ตาราง 4  แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางลูกคาที่เขามาใชบริการทีธ่นาคาร เอชเอสบีซี  
     จําแนกตามพฤติกรรมของลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี 
 

พฤติกรรมของลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี 
จํานวน 
(คน) รอยละ 

1. ทานมาใชบริการประเภทใดกับทางธนาคารเอชเอสบีซีบอยที่สุด   
ฝาก-ถอนเงินสด/เช็ค 271 67.75 
โอนเงิน 26 6.50 
ออก Cashier’s Cheque 32 8.00 
สั่งซื้อสมุดเช็ค 53 13.25 
ขอเอกสารรายการเดินบัญช ี 11 2.75 
รับรองเอกสารตางๆ เพ่ือใชประกอบการทําธุรกรรม ที่ธนาคาร

เอชเอสบีซีในสาขาที่อยูตางประเทศ 
7 1.75 

รวม 400 100.00 
2. ชวงเวลาที่ทานมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี บอยที่สุด   

09.30 - 11.30 น. 118 29.50 
11.31 - 13.30 น. 153 38.25 
13.31 - 15.30 น. 129 32.25 

รวม 400 100.00 
3. ระยะเวลาในการใชบริการโดยเฉลี่ยตอครั้ง   

1 - 5 นาที 51 12.75 
6 - 10 นาที 174 43.50 
11 - 15 นาที 103 25.75 
มากกวา 15 นาทีข้ึนไป 72 18.00 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 4  (ตอ) 
 

พฤติกรรมของลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี 
จํานวน 
(คน) รอยละ 

4. ทานใชบริการที่ธนาคารแหงอ่ืนดวยหรือไมในปจจุบัน   
ใช 393 98.25 
ไมใช 7 1.75 

รวม 400 100.00 
5. เหตุผลที่สําคัญที่สุดที่ทําใหทานตัดสินใจเลือกใชบริการกับธนาคาร 
เอชเอสบีซี 

  

อยูใกลบาน / ที่ทํางาน 133 33.25 
ธนาคารมีความมั่นคง 75 18.75 
การบริการที่นาประทับใจ 9 2.25 
จากคําแนะนําของผูที่เคยมาใชบริการ 78 19.50 
มีการใหบริการที่หลากหลาย 42 10.50 
อ่ืนๆ เชน ตามคําสั่งของหัวหนาหรือผูบริหาร 63 15.75 

รวม 400 100.00 
 
 จากตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมของลูกคาที่เขามาใชบริการ ที่ธนาคาร
เอชเอสบีซี ซึ่งสามารถจําแนกตามตัวแปรได ดังนี้ 
 1.  ดานประเภทธุรกรรมที่มาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีบอยที่สุด พบวา กลุมตัวอยาง
ลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี โดยสวนใหญมาใชบริการฝาก-ถอนเงินสด/เช็คมาก
ที่สุด ซึ่งจะมีอยูถึง 271 คน คิดเปนรอยละ 67.75 รองลงมาไดมาใชบริการสั่งซื้อสมุดเช็ค โดยจะมี
อยูจํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.25 มาใชบริการออก Cashier’s Chequeจํานวน 32 คน คิดเปน
รอยละ 8.00 มาใชบริการประเภทโอนเงิน อยูจํานวน 26 คน คิดเปน รอยละ 6.50 มาขอใหธนาคาร
ออกเอกสารรายการเดินบัญชี อยูจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.75 และสําหรับผูที่มาขอรับรอง
เอกสารตางๆ เพ่ือใชประกอบการทําธุรกรรมที่ธนาคารเอชเอสบีซี ในสาขาที่อยูตางประเทศ จะมีอยู
เพียง 7 คน คิดเปนรอยละ 1.75 ของจํานวนผูตอบแบบ สอบถามทั้งหมด 
 2.  ดานชวงเวลาที่มาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีบอยที่สุด พบวา กลุมตัวอยางลูกคาที่
เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี โดยสวนใหญมาใชบริการในชวงเวลา 11.31 - 13.30 น. เปน
จํานวนมากที่สุด โดยมีอยูถึง 153 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 38.25 รองลงมาจะมาใชบริการในชวงเวลา 
13.31 - 15.30 น. โดยจะมีอยูจํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 32.25 และสําหรับผูที่มาใชบริการ
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ในชวง 09.30 - 11.30 น. จะมีอยูจํานวน 118 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 29.50 ของผูตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 
 3.  ดานระยะเวลาในการใชบริการโดยเฉลี่ยตอครั้ง พบวา กลุมตัวอยางลูกคาที่เขามาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี สวนใหญใชระยะเวลาโดยเฉลี่ย 6 - 10 นาที ในการใชบริการ แตละครั้ง 
ซึ่งจะมีอยูถึง 174 คน คิดเปนรอยละ 43.50 รองลงมาจะใชระยะเวลาโดยเฉลี่ยอยูที่ 11 - 15 นาที 
โดยจะมีอยูจํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.75 ใชระยะเวลาโดยเฉลี่ยมากกวา 15 นาทีข้ึนไป 
จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18.00 และสําหรับผูที่ใชระยะเวลาโดยเฉลี่ยเพียง 1 - 5 นาที ในการ
ใชบริการแตละครั้ง จะมีอยูจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 12.75 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 
 4.  ดานการใชบริการที่ธนาคารแหงอ่ืนดวย พบวา กลุมตัวอยางลูกคาที่เขามาใชบริการที่
ธนาคารเอชเอสบีซี โดยสวนใหญใชบริการที่ธนาคารแหงอ่ืนดวย ในปจจุบัน ซึ่งจะมีอยูถึง 393 คน 
คิดเปนรอยละ 98.25 และสําหรับผูไมไดใชบริการที่ธนาคารแหงอ่ืนดวย จะมีอยูเพียง 7 คน คิดเปน
รอยละ 1.75 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 5.  ดานเหตุผลที่สําคัญที่สุดที่ทําใหตัดสินใจเลือกใชบริการกับธนาคารเอชเอสบีซีพบวา 
กลุมตัวอยางลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี โดยสวนใหญเลือกใชบริการกับธนาคาร
เอชเอสบีซี เนื่องจากอยูใกลบาน / ที่ทํางาน เปนจํานวนมากที่สุด ซึ่งจะมีอยูถึง 133 คน คิดเปนรอย
ละ 33.25 รองลงมาตัดสินใจเลือกใชบริการจากคําแนะนําของผูที่เคยมาใชบริการโดยจะมีอยูจํานวน 
78 คน คิดเปนรอยละ 19.50 ตัดสินใจเลือกใชบริการเนื่องจากธนาคารมีความมั่นคง อยูจํานวน 75 
คน คิดเปนรอยละ 18.75 ตัดสินใจเลือกใชบริการเนื่องจากสาเหตุอ่ืนๆ เชน ตามคําสั่งของหัวหนา
หรือผูบริหาร อยูจํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 15.75 ตัดสินใจเลือกใชบริการกับธนาคารเนื่องจาก 
มีการใหบริการที่หลากหลาย จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.50 และสําหรับผูที่มาใชบริการ
เนื่องจาก มีการบริการที่นาประทับใจ จะมีอยูเพียง 9 คน คิดเปนรอยละ 2.25 ของจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 
 
 สวนที่ 3 การวิเคราะหระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการ
ของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี 
 ในการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธน
กิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลใน 10 ดาน คือ ดานลักษณะของการ
บริการ ดานความไววางใจ ดานความกระตือรือรน ดานสมรรถนะ ดานความมีไมตรีจิต ดานความ
นาเชื่อถือ ดานความปลอดภัย ดานการเขาถึงบริการ ดานการติดตอสื่อสาร และดานการเขาใจลูกคา
หรือผูรับบริการ ซึ่งผลจากการวิเคราะหขอมูล โดยแจกแจงคาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการแปลผลขอมูล มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ตาราง 5  แสดงคาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอ 
     คุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ใน 10 ดาน 
 

ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการ  . S.D 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ดานลักษณะของการบริการ    
1. เครื่องมือและอุปกรณอํานวยความสะดวกในการ  ทํา

ธุรกรรมทางการเงินมีประสิทธิภาพที่ดี 3.78 0.864 มาก 
2. มีพนักงานคอยใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกแก

ลูกคาที่มาใชบริการ 3.48 1.182 มาก 
3. จํานวนพนักงานใหบริการมีเพียงพอในการทําธุรกรรม

ทางการเงิน  2.98 1.134 ปานกลาง 
4. มีการจัดคิวลูกคาบริเวณหนาเคานเตอรอยางเปนระเบียบ 3.28 1.179 ปานกลาง 

รวม 3.38 0.885 ปานกลาง 
ดานความไววางใจ    
5. สามารถนําเสนอผลติภัณฑหรือการบริการทางการ เงนิได

ตามคํามั่นสญัญา ที่ใหไวกับผูใชบริการ 3.28 1.031 ปานกลาง 
6. ใหบริการธุรกรรมทางการเงนิไดอยางครบถวน  และถกูตอง  4.24 0.687 มากที่สุด 

รวม 3.76 0.600 มาก 
ดานความกระตือรือรน    
7. พนักงานสามารถที่จะใหบริการไดอยางรวดเร็ว และไมเกิด

ขอผิดพลาด 4.10 0.647 มาก 
8. พนักงานมีความเต็มใจทีจ่ะชวยเหลือลูกคา  อยางทันทีทันใด 4.24 0.625 มากที่สุด 

รวม 4.17 0.603 มาก 
ดานสมรรถนะ    
 9. พนักงานมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 4.34 0.593 มากที่สุด 
10. พนักงานสามารถที่จะใชอุปกรณและเครื่องมือตางๆ ได

อยางคลองแคลววองไว 4.28 0.671 มากที่สุด 
11. พนักงานสามารถที่จะตอบขอสงสัยของลูกคา  ไดในทุก

ประเด็น 3.72 0.882 มาก 
12. พนักงานสามารถแกไขปญหาไดจนเปนที่พอใจ 3.76 1.021 มาก 

รวม 4.03 0.615 มาก 
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ตาราง 5  (ตอ) 
 

ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการ  . S.D 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ดานความมีไมตรีจิต    
13. พนักงานใหเกียรติลูกคาและมองวาลูกคาทุกคนคือบุคคล

สําคัญของธนาคาร 4.16 0.766 มาก 
14. การมีอัธยาศัยที่สุภาพและนอบนอมแกลูกคา 4.26 0.633 มากที่สุด 
15. พนักงานสามารถเก็บกลั้นอารมณ ความรูสึกไดเปนอยางดี

กับลูกคาที่จูจี ้ 4.10 0.735 มาก 
รวม 4.17 0.560 มาก 

ดานความนาเชื่อถือ    
16. ความสม่ําเสมอของคุณภาพการใหบริการ 4.22 0.582 มากที่สุด 
17. มีอุปกรณและเครื่องมือทีท่ันสมัยไวคอยใหบริการอยาง

พรอมเพรียง 3.80 0.969 มาก 
รวม 4.01 0.567 มาก 

ดานความปลอดภยั    
18. พนักงานมีความซื่อสัตย สามารถที่จะไววางใจ  ไดเปน

อยางดี 4.26 0.751 มากที่สุด 
19. มีมาตรการและระบบจัดเก็บขอมูลของลูกคา  เปนอยางดี 3.76 1.021 มาก 
20. มีหลักฐานการใหบริการทีช่ัดเจนแกลูกคาทกุครั้งที่มาใช

บริการ เชน ใบรับรองการทําธรุกรรม   3.54 1.232 มาก 
รวม 3.85 0.800 มาก 

ดานการเขาถึงบริการ    
21. สถานที่มีความสะดวกในการเขารับบริการ 3.48 1.297 มาก 
22. ข้ันตอนการใหบริการแกลูกคามีความเหมาะสม ไมซบัซอน 3.92 0.944 มาก 

รวม 3.70 0.931 มาก 
ดานการติดตอสื่อสาร    
23. พนักงานใหคําแนะนํา/คําอธิบายที่ชัดเจนและเขาใจไดงาย 3.66 1.042 มาก 
24. ธนาคารเลือกใชการประชาสัมพันธในหลากหลายรูป

แบบอยางเหมาะสม เพ่ือใหลูกคาไดรับทราบถงึ การ
ใหบริการประเภทตางๆ ของทางธนาคาร 2.62 1.176 ปานกลาง 

รวม 3.14 0.915 ปานกลาง 



 58 

ตาราง 5  (ตอ) 
 

ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการ  . S.D 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ดานการเขาใจลูกคาหรือผูรับบริการ    
25. พนักงานที่ใหบริการสามารถคนหาและเขาใจ  ในความ
ตองการของลูกคา 

3.34 0.939 ปานกลาง 

26. พนักงานมีความกระตือรือรนและเอาใจใส  ตอปญหาของ
ลูกคา  

3.58 0.785 มาก 

รวม 3.46 0.768 มาก 
ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการ 
ในภาพรวม 

3.74 0.443 มาก 

 
 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการ
ของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
 ดานลักษณะของการบริการ  ลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี มีความพึง
พอใจตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานลักษณะของการบริการ 
อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก ไดแก เครื่องมือและอุปกรณอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมทางการเงิน
มีประสิทธิภาพที่ดี และในขอมีพนักงานคอยใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกแกลูกคาที่มาใช
บริการ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 และ 3.48 ตามลําดับ สวนขอที่มีความพึงพอใจอยูในระดับปาน
กลาง ไดแก มีการจัดคิวลูกคาบริเวณหนาเคานเตอรอยางเปนระเบียบ และในขอจํานวนพนักงาน
ใหบริการ มีเพียงพอในการทําธุรกรรมทางการเงิน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28 และ 2.98 ตามลําดับ 
   ดานความไววางใจ ลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี มีความพึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความไววางใจ อยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
คือ ใหบริการธุรกรรมทางการเงินไดอยางครบถวนและถูกตอง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 สวนขอ ที่
มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คือ สามารถนําเสนอผลิตภัณฑหรือการบริการทางการ เงินได
ตามคํามั่นสัญญาที่ใหไวกับผูใชบริการโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28 
 ดานความกระตือรือรน ลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี มีความพึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความกระตือรือรน อยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีความพึงพอใจอยูในระดับ
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มากที่สุด คือ พนักงานมีความเต็มใจที่จะชวยเหลือลูกคาอยางทันทีทันใด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 
สวนขอ ที่มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ พนักงานสามารถที่จะใหบริการไดอยางรวดเร็ว และ
ไมเกิดขอผิดพลาด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 
 ดานสมรรถนะ ลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี มีความพึงพอใจตอคุณภาพ
การใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานสมรรถนะ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ4.03 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ไดแก 
พนักงานมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และในขอพนักงานสามารถที่จะใชอุปกรณและ
เครื่องมือตางๆ ไดอยางคลองแคลววองไว โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 และ 4.28 ตามลําดับ สวนขอ
ที่มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ไดแก พนักงานสามารถแกไขปญหาไดจนเปนที่พอใจ และในขอ
พนักงานสามารถที่จะตอบขอสงสัยของลูกคาไดในทุกประเด็น โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 และ 3.72 
ตามลําดับ 
 ดานความมีไมตรีจิต ลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี มีความพึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความมีไมตรีจิต อยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
คือ การมีอัธยาศัยที่สุภาพและนอบนอมแกลูกคา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 สวนขอที่มีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก ไดแก พนักงานใหเกียรติลูกคาและมองวาลูกคาทุกคนคือบุคคลสําคัญ  ของ
ธนาคาร และในขอพนักงานสามารถเก็บกลั้นอารมณ ความรูสึกไดเปนอยางดีกับลูกคาที่จูจี้โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.16 และ 4.10 ตามลําดับ 
 ดานความนาเชื่อถือ ลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี มีความพึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความนาเชื่อถือ อยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
คือ ความสม่ําเสมอของคุณภาพการใหบริการ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 สวนขอที่มีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก คือ มีอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัยไวคอยใหบริการอยางพรอมเพรียง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.80 
 ดานความปลอดภัย ลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี มีความพึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความปลอดภัย อยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
คือ พนักงานมีความซื่อสัตย สามารถที่จะไววางใจไดเปนอยางดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 สวนขอ
ที่มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ไดแก มีมาตรการและระบบจัดเก็บขอมูลของลูกคาเปนอยางดี 
และในขอมีหลักฐานการใหบริการที่ชัดเจนแกลูกคาทุกครั้งที่มาใชบริการ เชน ใบรับรองการทํา
ธุรกรรม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 และ 3.54 ตามลําดับ 
 ดานการเขาถึงบริการ ลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี มีความพึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานการเขาถึงบริการ อยูในระดับมาก 



 60 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากในทุกขอ 
ทั้งในขอข้ันตอนการใหบริการแกลูกคามีความเหมาะสมไมซับซอน และขอสถานที่มีความสะดวกใน
การเขารับบริการ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 และ 3.48 ตามลําดับ 
 ดานการติดตอสื่อสาร ลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี มีความพึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานการติดตอสื่อสาร อยูในระดับปาน
กลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.14 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก คือ พนักงานใหคําแนะนํา/คําอธิบายที่ชัดเจนและเขาใจไดงาย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 สวน
ขอ ที่มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คือ ธนาคารเลือกใชการประชาสัมพันธในหลากหลายรูป
แบบอยางเหมาะสม เพ่ือใหลูกคาไดรับทราบถึง การใหบริการประเภทตางๆ ของทางธนาคาร โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.62 
 ดานการเขาใจลูกคาหรือผูรับบริการ ลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี มี
ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานการเขาใจลูกคา
หรือผูรับบริการ อยูในระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ พนักงานมีความกระตือรือรนและเอาใจใสตอปญหาของลูกคา 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 สวนขอที่มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คือ พนักงานที่ใหบริการ
สามารถคนหาและเขาใจในความตองการของลูกคา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.34 
 
 สวนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ลูกคาที่มีขอมูลสวนบุคคล ประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีแตกตางกัน 
 ในสวนนี้สามารถแบงออกเปนสมมติฐานยอยตามขอมูลสวนบุคคล ไดดังนี้ 
  สมมติฐานที่ 1.1 ลูกคาที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ  ที่ธนาคาร
เอชเอสบีซีแตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้  
 H0: ลูกคาที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ไม
แตกตางกัน  
 H1: ลูกคาที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี
แตกตางกัน 
  
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ผูวิจัยใชการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยระหวางขอมูล
ดานประชากร 2 กลุม โดยกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมเปนอิสระกัน (Independent samples t-test) ใช
ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ ระดับนัยสําคัญทางสถติมิคีา
นอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางตอไปนี้ 
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ตาราง 6  ทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมเพศ โดยใช Levene’s test 
 

Levene's test for Equality 
of Variances พฤติกรรมในการเขามาใชบรกิารที่ HSBC 

F Sig. 
1. ความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซ ีโดยเฉลี่ยตอ

สัปดาห 0.975 0.328 

2. แนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซ ีของทานใน
อนาคต 0.800 0.376 

  
 จากตาราง 6 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแตละกลุมเพศ พบวา พฤติกรรม ในการ
เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีโดยเฉลี่ย
ตอสัปดาห มีคา Sig. เทากับ 0.328 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวนของเพศทั้ง 2 กลุมเทากัน จึงใชการ
ทดสอบคา t กรณีคาความแปรปรวนเทากัน (Equal variances assumed) ดานแนวโนมการมาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีของทานในอนาคต มีคา Sig. เทากับ 0.376ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวนของ
เพศทั้ง 2 กลุมเทากัน จึงใชการทดสอบคา t กรณี คาความแปรปรวนเทากัน (Equal variances 
assumed) ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง 7 
 
ตาราง 7  แสดงผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ  ที่ธนาคารเอช 
     เอสบีซี จําแนกตามเพศ 
 

t-test for equality of means พฤติกรรมในการเขามาใชบรกิารที่
ธนาคารเอชเอสบีซ ี เพศ Mean S.D. t df 

Sig 
(2-tailed) 

ชาย 3.13 1.477 1. ความถี่ในการมาใชบริการที่
ธนาคารเอชเอสบีซ ี หญิง 2.26 1.240 

2.133* 398 0.038 

ชาย 3.03 0.657 2. แนวโนมการมาใชบริการที่
ธนาคารเอชเอสบีซ ี หญิง 4.58 0.507 

-8.767* 398 0.000 

 
* มีนัยสําคัญทางสถติิระดับ 0.05 
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 จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหความแตกตางของพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ที่
ธนาคารเอชเอสบีซี จําแนกตามเพศ โดยใชสถิติ Independent samples t-test สามารถวิเคราะหได
ดังนี้  
 ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีโดยเฉลี่ยตอสัปดาห มีคา Sig. เทากับ 
0.038 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ลูกคาที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยลูกคาที่เปนเพศชาย มีความถี่ในการมาใชบริการ
ที่ธนาคารเอชเอสบีซีโดยเฉลี่ยตอสัปดาห มากกวาลูกคาที่เปนเพศหญิง โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 
0.87 
 ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีของทานในอนาคต มีคา Sig. เทากับ 
0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  และยอมรับมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ลูกคาที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี 
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยลูกคาที่เปนเพศชาย มีแนวโนมการมาใชบริการที่
ธนาคารเอชเอสบีซีของทานในอนาคต นอยกวาลูกคาที่เปนเพศหญิง โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 
1.55 
 
 สมมติฐานที่ 1.2 ลูกคาที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ  ที่ธนาคาร
เอชเอสบีซีแตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้  
 H0: ลูกคาที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีไม
แตกตางกัน  
 H1: ลูกคาที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี
แตกตางกัน 
  
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance: One Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะทําการทดสอบความ
แปรปรวนของแตละกลุมกอน ถาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจาก
ตาราง F-test และถาคาความแปรปรวนแตละกลุมไมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจากตาราง 
Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 และถา
สมมติฐานขอใดปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอย
หนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางที่
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
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 โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s Test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐานไดดังนี้  
 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
  
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบแสดงดัง
ตาราง 8 
 
ตาราง 8  แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนของพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ที่ธนาคาร 
     เอชเอสบีซี จําแนกตามกลุมอายุ 
 

พฤติกรรมในการเขามาใชบรกิารที่ธนาคารเอชเอสบีซ ี
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

1. ความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี 1.291 2 397 0.285 
2. แนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี 2.222 2 397 0.120 

  
 จากตาราง 8 แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนของพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ
ที่ธนาคารเอชเอสบีซี จําแนกตามกลุมอายุ พบวา 
 ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีโดยเฉลี่ยตอสัปดาห และในดาน
แนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีของทานในอนาคต มีคา Sig. เทากับ 0.285 และ 
0.120 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมอายุมีคาเทากัน จึงใชสถิติ F-test ในการทดสอบ
สมมติฐาน แสดงดังตาราง 9 
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ตาราง 9  แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี  
     ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีโดยเฉลี่ย ตอสัปดาห และในดานแนวโนม 
     การมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีของทาน ในอนาคต จําแนกตามอายุ  
 
พฤติกรรมในการเขามาใชบรกิารที่

ธนาคารเอชเอสบีซ ี
แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 13.733 2 6.867 3.656* 0.033 
ภายในกลุม 88.267 397 1.878   

1. ดานความถี่ในการมาใชบริการ
ที่ธนาคารเอชเอสบีซ ี  

รวม 102.000 399    
ระหวางกลุม 4.561 2 2.280 2.600 0.085 
ภายในกลุม 41.219 397 0.877   

2. ดานแนวโนมการมาใชบริการที่
ธนาคารเอชเอสบีซ ี

รวม 45.780 399    
 

* มีนัยสําคัญทางสถติิระดับ 0.05 
  
 จากตาราง 9 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมในการเขามา
ใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี จําแนกตามอายุ โดยใชสถิติ F-test พบวา ในดานความถี่ในการมาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีโดยเฉลี่ยตอสัปดาห มีคา Sig. เทากับ 0.033 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ลูกคาที่มีอายุแตกตางกัน 
มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 
0.05 ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบความแตกตางรายคูตอ โดยใชสถิติ LSD ซึ่งไดผลลัพธดังตาราง 
10 
 ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีของทานในอนาคต มีคา Sig. เทากับ 
0.085 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ลูกคาที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ไม
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ตาราง 10  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอส 
     บีซี จําแนกตามอายุเปนรายคู 
 

ต่ํากวา 30 ป 30 – 39 ป ตั้งแต 40 ข้ึนไป อายุ   2.43 2.48 3.160 
ต่ํากวา 30 ป 2.43 - -0.048 

(0.920) 
-1.171* 
(0.026) 

30 – 39 ป 2.48  - -1.124* 
(0.019) 

ตั้งแต 40 ข้ึนไป 3.60   - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถติิระดับ .05 
  
 จากตาราง 10 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่
ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีโดยเฉลี่ยตอสัปดาหจําแนก
ตามอายุเปนรายคู ดวยวิธี LSD พบวา  
 ลูกคาที่มีอายุในชวงต่ํากวา 30 ป กับลูกคาที่มีอายุตั้งแต 40 ข้ึนไป มีคา Sig. เทากับ 
0.026 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ลูกคาที่มีอายุในชวงต่ํากวา 30 ป มีพฤติกรรมในการเขามา
ใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี โดยเฉลี่ยตอ
สัปดาหแตกตางเปนรายคู กับลูกคาที่มีอายุตั้งแต 40 ข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยลูกคาที่มีอายุในชวงต่ํากวา 30 ป มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ดาน
ความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีโดยเฉลี่ยตอสัปดาห นอยกวาลูกคาที่มีอายุตั้งแต 40 
ข้ึนไป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 1.171 
 ลูกคาที่มีอายุในชวง 30 – 39 ป กับลูกคาที่มีอายุตั้งแต 40 ข้ึนไป มีคา Sig. เทากับ 0.019 
ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ลูกคาที่มีอายุในชวง 30 – 39 ป มีพฤติกรรมในการ เขามาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี โดยเฉลี่ยตอ
สัปดาหแตกตางเปนรายคู กับลูกคาที่มีอายุตั้งแต 40 ข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยลูกคาที่มีอายุในชวง 30 – 39 ป มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ที่ธนาคารเอชเอสบีซี ดาน
ความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีโดยเฉลี่ยตอสัปดาห นอยกวาลูกคาที่มีอายุตั้งแต 40 
ข้ึนไป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 1.124 
 สําหรับรายคูอ่ืนๆ ไมพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 สมมติฐานที่ 1.3 ลูกคาที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีแตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้  
 H0: ลูกคาที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคาร
เอชเอสบีซีไมแตกตางกัน  
 H1: ลูกคาที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคาร
เอชเอสบีซี แตกตางกัน 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ผูวิจัยใชการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยระหวางขอมูล
ดานประชากร 2 กลุม โดยกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมเปนอิสระกัน (Independent samples t-test) ใช
ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ ระดับนัยสําคัญทางสถติมิคีา
นอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางตอไปนี้ 
 
ตาราง 11 แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมสถานภาพสมรส โดยใช Levene’s  
     test 
 

Levene's test for Equality   
of Variances พฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี 
F Sig. 

1. ความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี 0.514 0.477 
2. แนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี 1.236 0.272 

  
 จากตาราง 11 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแตละกลุมสถานภาพสมรส พบวา 
พฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอช
เอสบีซี มีคา Sig. เทากับ 0.477 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวนของสถานภาพสมรส ทั้ง 2 กลุมเทากัน จึงใช
การทดสอบคา t กรณีคาความแปรปรวนเทากัน (Equal variances assumed) ดานแนวโนมการมา
ใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีของทานในอนาคต มีคา Sig. เทากับ 0.272ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวนของ
สถานภาพสมรสทั้ง 2 กลุมเทากัน จึงใชการทดสอบคา t กรณีคาความแปรปรวนเทากัน (Equal 
variances assumed) ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง ดังตาราง 12 
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ตาราง 12 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอส 
     บีซี จําแนกตามสถานภาพสมรส 
 

t-test for equality of means พฤติกรรมในการเขามาใชบ
ริกาที่ธนาคารเอชเอสบีซ ี สถานภาพ

สมรส Mean S.D. t df 
Sig 

(2-tailed) 
โสด/หยา 
แยกกันอยู 

2.22 1.242 1. ความถี่ในการมาใชบริการ  
ที่ธนาคาร 

สมรส/  
อยูดวยกัน 

3.23 1.423 

-2.640* 398 0.011 

โสด/หยา 
แยกกันอยู 

3.35 0.885 2. แนวโนมการมาใชบริการ 
ที่ธนาคาร 

สมรส/  
อยูดวยกัน 

3.85 1.008 

-1.829 398 0.074 

 
* มีนัยสําคัญทางสถติิระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหความแตกตางของพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ที่
ธนาคารเอชเอสบีซี จําแนกตามสถานภาพสมรส โดยใชสถิติ Independent samples t-test สามารถ
วิเคราะหไดดังนี้  
 ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีโดยเฉลี่ยตอสัปดาห มีคา Sig. เทากับ 
0.011 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  และยอมรับมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ลูกคาที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ที่ธนาคาร
เอชเอสบีซีแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยลูกคาที่มีสถานภาพโสด/หยา แยกกัน
อยู มีความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีโดยเฉลี่ยตอสัปดาห นอยกวาลูกคาที่มี
สถานภาพสมรส/อยูดวยกัน โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 1.01 
 ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีของทานในอนาคต มีคา Sig. เทากับ 
0.074 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ลูกคาที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ที่ธนาคาร
เอชเอสบีซีไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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 สมมติฐานที่ 1.4 ลูกคาที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีแตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้  
 H0: ลูกคาที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ที่
ธนาคารเอชเอสบีซี ไมแตกตางกัน  
 H1: ลูกคาที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ที่
ธนาคารเอชเอสบีซี แตกตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance: One Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะทําการทดสอบความ
แปรปรวนของแตละกลุมกอน ถาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจาก
ตาราง F-test และถาคาความแปรปรวนแตละกลุมไมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจากตาราง 
Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 และถา
สมมติฐานขอใดปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอย
หนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางที่
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s Test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐานไดดังนี้  
 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบแสดงดัง
ตาราง 13 
 
ตาราง 13 แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนของพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ที่ธนาคาร 
     เอชเอสบีซี จําแนกตามกลุมระดับการศึกษาสูงสุด 
 

พฤติกรรมในการเขามาใชบรกิารที่ธนาคารเอชเอสบีซ ี
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

1. ความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี 0.323 2 397 0.725 
2. แนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี 6.370* 2 397 0.004 

 
* มีนัยสําคัญทางสถติิระดับ 0.05 



 69 

 จากตาราง 13 แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนของพฤติกรรมในการเขามาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี จําแนกตามกลุมระดับการศึกษาสูงสุด พบวา 
 ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี มีคา Sig. เทากับ 0.725  ซึ่งมากกวา 
0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความ
แปรปรวนของแตละกลุมระดับการศึกษาสูงสุด มีคาเทากัน จึงใชสถิติ F-test ในการทดสอบ
สมมติฐาน แสดงดังตาราง 14 
 ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี มีคา Sig. เทากับ 0.004 ซึ่งนอยกวา 
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความ
แปรปรวนของแตละกลุมระดับการศึกษาสูงสุดไมเทากัน จึงใชสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ
สมมติฐาน แสดงดังตาราง 15 
 
ตาราง 14 แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอส 
     บีซี ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
 

พฤติกรรมในการเขามาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซ ี

แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 7.714 2 3.857 1.923 0.158 1. ความถี่ในการมาใชบริการ  
ที่ธนาคาร ภายในกลุม 94.286 397 2.006   

 รวม 102.000 399    
 
 จากตาราง 14 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมในการเขา
มาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด โดยใชสถิติ F-test พบวา ใน
ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี มีคา Sig. เทากับ 0.158 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่น
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ลูกคาที่มีระดับ
การศึกษาสูงสุดแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี ไมแตกตางกัน 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
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ตาราง 15 แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอส 
     บีซี ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
 

พฤติกรรมในการเขามาใช   
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซ ี

แหลงของความ
แปรปรวน 

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

2. ดานแนวโนมการมาใชบริการ  
ที่ธนาคารเอชเอสบีซ ี Brown-Forsythe 8.034* 2 32.001 0.001 

 
* มีนัยสําคัญทางสถติิระดับ 0.05 

  
 จากตาราง 15 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมในการเขา
มาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด โดยใชสถิติ Brown-Forsythe 
พบวา ในดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.001 ซึ่งนอย
กวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ลูกคาที่
มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ที่ธนาคารเอชเอสบีซี
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบความแตกตางรายคูตอ 
โดยใชสถิติ Dunnett’s T3 ซึ่งไดผลลัพธดังตาราง 16 
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ตาราง 16 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอส 
     บีซี จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดเปนรายคู 
 

ต่ํากวา 
ปริญญาตร ี ปริญญาตร ี

สูงกวา 
ปริญญาตร ีระดับการศึกษาสงูสุด   

2.93 4.00 3.73 
ต่ํากวาปริญญาตรี 2.93 - -1.067* 

(0.000) 
-0.794 
(0.052) 

ปริญญาตรี 4.00  - 0.273 
(0.812) 

สูงกวาปริญญาตรี 3.73   - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถติิระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 16 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่
ธนาคารเอชเอสบีซี ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี จําแนกระดับการศึกษาสูงสุด
เปนรายคู ดวยวิธี Dunnett’s T3 พบวา  
 ลูกคาที่จบการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี กับลูกคาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ลูกคาที่จบการศึกษาในระดับต่ํากวา
ปริญญาตรี มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ดานแนวโนมการมาใชบริการที่
ธนาคารเอชเอสบีซีแตกตางเปนรายคู กับลูกคาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกคาที่จบการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี มีพฤติกรรมในการเขามาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี นอยกวา ลูกคาที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 1.07 
 สําหรับรายคูอ่ืนๆ ไมพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานที่ 1.5 ลูกคาที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ที่
ธนาคารเอชเอสบีซีแตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้  
 H0: ลูกคาที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี 
ไมแตกตางกัน  
 H1: ลูกคาที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี 
แตกตางกัน 
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 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance: One Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะทําการทดสอบความ
แปรปรวนของแตละกลุมกอน ถาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจาก
ตาราง F-test และถาคาความแปรปรวนแตละกลุมไมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจากตาราง 
Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 และถา
สมมติฐานขอใดปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอย
หนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางที่
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s Test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐานไดดังนี้  
 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบแสดงดัง
ตาราง 17 
 
ตาราง 17 แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนของพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ที่ธนาคาร 
     เอชเอสบีซี จําแนกตามกลุมอาชีพ 
 

พฤติกรรมในการเขามาใชบรกิารที่ธนาคารเอชเอสบีซ ี
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

1. ความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี 0.582 2 397 0.563 
2. แนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี 5.253* 2 397 0.009 

 
* มีนัยสําคัญทางสถติิระดับ 0.05 

  
 จากตาราง 17 แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนของพฤติกรรมในการเขามาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี จําแนกตามกลุมอาชีพ พบวา 
 ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี มีคา Sig. เทากับ 0.563  ซึ่งมากกวา 
0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความ
แปรปรวนของแตละกลุมอาชีพมีคาเทากัน จึงใชสถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน แสดงดัง
ตาราง 18 
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 ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี มีคา Sig. เทากับ 0.009 ซึ่งนอยกวา 
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความ
แปรปรวนของแตละกลุมอาชีพไมเทากัน จึงใชสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน 
แสดงดังตาราง 20 
 
ตาราง 18 แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอส 
     บีซี ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี จําแนกตามอาชีพ 
 
พฤติกรรมในการเขามาใชบรกิาร

ที่ธนาคารเอชเอสบีซ ี
แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 13.158 2 6.579 3.481* 0.039 
ภายในกลุม 88.842 397 1.890   

1. ความถี่ในการมาใชบริการที่
ธนาคาร 

รวม 102.000 399    
 

* มีนัยสําคัญทางสถติิระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 18 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมในการเขา
มาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี จําแนกตามอาชีพ โดยใชสถิติ F-test พบวา ในดานความถี่ในการ
มาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี มีคา Sig. เทากับ 0.039 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ลูกคาที่มีอาชีพแตกตางกัน มี
พฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบความแตกตางรายคูตอ โดยใชสถิติ LSD ซึ่งไดผลลัพธดังตาราง 19 
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ตาราง 19 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอส 
     บีซี จําแนกตามอาชีพเปนรายคู 
 

เจาของกิจการ/
ธุรกิจสวนตัว 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

พนักงานเดิน
เอกสาร อาชีพ   

3.00 2.37 3.64 
เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว 3.00 - 0.630 

(0.193) 
-0.636 
(0.273) 

พนักงานบริษัทเอกชน 2.37  - -1.266* 
(0.013) 

พนักงานเดินเอกสาร 3.64   - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถติิระดับ 0.05 
  
 จากตาราง 19 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่
ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีโดยเฉลี่ยตอสัปดาหจําแนก
ตามอาชีพเปนรายคู ดวยวิธี LSD พบวา  
 ลูกคาที่เปนพนักงานบริษัทเอกชน กับลูกคาที่เปนพนักงานเดินเอกสาร มีคา Sig. เทากับ 
0.013 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ลูกคาที่เปนพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมในการเขามา
ใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี โดยเฉลี่ยตอ
สัปดาหแตกตางเปนรายคู กับลูกคาที่เปนพนักงานเดินเอกสาร อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยลูกคาที่เปนพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซ ี
ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีโดยเฉลี่ย ตอสัปดาห นอยกวาลูกคาที่เปน
พนักงานเดินเอกสาร โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 1.266 
 สําหรับรายคูอ่ืนๆ ไมพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 



 75 

 
ตาราง 20 แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอส 
     บีซี ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี จําแนกตามอาชีพ 
 

พฤติกรรมในการเขามาใช   
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซ ี

แหลงของความ
แปรปรวน 

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

2. ดานแนวโนมการมาใชบริการ  
ที่ธนาคารเอชเอสบีซ ี Brown-Forsythe 8.131* 2 33.153 0.001 

 
* มีนัยสําคัญทางสถติิระดับ 0.05 

  
 จากตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมในการเขา
มาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี จําแนกตามอาชีพ โดยใชสถิติ Brown-Forsythe พบวา ในดาน
แนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ลูกคาที่มีอาชีพ
แตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบความแตกตางรายคูตอ โดยใชสถิติ Dunnett’s T3 ซึง่ได
ผลลัพธดังตาราง 21 
 
ตาราง 21 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอส 
     บีซี จําแนกตามอาชีพเปนรายคู 
 

เจาของกิจการ/
ธุรกิจสวนตัว 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

พนักงานเดิน
เอกสาร อาชีพ   

3.67 3.93 2.82 
เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว 3.67 - -0.259 

(0.803) 
0.848* 
(0.026) 

พนักงานบริษัทเอกชน 3.93  - 1.108* 
(0.000) 

พนักงานเดินเอกสาร 2.82   - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถติิระดับ 0.05 
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 จากตาราง 21 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่
ธนาคารเอชเอสบีซี ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี จําแนกตามอาชีพ เปนรายคู 
ดวยวิธี Dunnett’s T3 พบวา  
 ลูกคาที่เปนเจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว กับลูกคาที่เปนพนักงานเดินเอกสาร มีคา Sig. 
เทากับ 0.026 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ลูกคาที่เปนเจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว  มี
พฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอช
เอสบีซีแตกตางเปนรายคู กับลูกคาที่เปนพนักงานเดินเอกสาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ 
0.05 โดยลูกคาที่เปนเจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ที่ธนาคารเอช
เอสบีซี ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี มากกวาลูกคาที่เปนพนักงานเดินเอกสาร 
โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.848 
 ลูกคาที่เปนพนักงานบริษัทเอกชน กับลูกคาที่เปนพนักงานเดินเอกสาร มีคา Sig. เทากับ 
0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ลูกคาที่เปนพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมในการเขามา
ใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี แตกตางเปนราย
คู กับลูกคาที่เปนพนักงานเดินเอกสาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกคาที่เปน
พนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ดานแนวโนมการมา
ใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี มากกวาลูกคาที่เปนพนักงานเดินเอกสาร โดยมีผลตางคาเฉลี่ย
เทากับ 1.108 
 สําหรับรายคูอ่ืนๆ ไมพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานที่ 1.6 ลูกคาที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีแตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้  
 H0: ลูกคาที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ที่
ธนาคารเอชเอสบีซีไมแตกตางกัน  
 H1: ลูกคาที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ที่
ธนาคารเอชเอสบีซีแตกตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance: One Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะทําการทดสอบความ
แปรปรวนของแตละกลุมกอน ถาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจาก
ตาราง F-test และถาคาความแปรปรวนแตละกลุมไมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจากตาราง 
Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 และถา
สมมติฐานขอใดปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอย
หนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ 
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Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางที่
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s Test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐานไดดังนี้  
 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบแสดงดัง
ตาราง 22 
 
ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนของพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ที่ธนาคาร 
     เอชเอสบีซี จําแนกตามกลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

พฤติกรรมในการเขามาใชบรกิารที่ธนาคารเอชเอสบีซ ี
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

1. ความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี 1.478 3 397 0.233 
2. แนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี 3.959* 3 397 0.014 

 
* มีนัยสําคัญทางสถติิระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 22 แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนของพฤติกรรมในการเขามาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี จําแนกตามกลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา 
 ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี มีคา Sig. เทากับ 0.233 ซึ่งมาก กวา 
0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความ
แปรปรวนของแตละกลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือนมีคาเทากัน จึงใชสถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 
แสดงดังตาราง 23 
 ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี มีคา Sig. เทากับ 0.014 ซึ่งนอยกวา 
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความ
แปรปรวนของแตละกลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเทากัน จึงใชสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ
สมมติฐาน แสดงดังตาราง 24 
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ตาราง 23 แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอส 
     บีซี ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 
พฤติกรรมในการเขามาใชบรกิารที่

ธนาคารเอชเอสบีซ ี
แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 4.804 2 1.601 0.758 0.524 
ภายในกลุม 97.196 397 2.113   

1. ความถี่ในการมาใชบริการ  ที่
ธนาคาร 

รวม 102.000 399    
 
 จากตาราง 23 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมในการเขา
มาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยใชสถิติ F-test พบวา ในดาน
ความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี มีคา Sig. เทากับ 0.524 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ลูกคา ที่มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
ตาราง 24 แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอส 
     บีซี ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

พฤติกรรมในการเขามาใช   
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซ ี

แหลงของความ
แปรปรวน 

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

2. ดานแนวโนมการมาใชบริการ  
ที่ธนาคารเอชเอสบีซี Brown-Forsythe 0.682 3 8.397 0.587 

  
 จากตาราง 24 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมในการเขา
มาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยใชสถิติ Brown-Forsythe 
พบวา ในดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.587 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
ลูกคาที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ที่ธนาคารเอชเอสบีซี
ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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 สมมติฐานขอที่ 2 ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธน
กิจ ธนาคารเอชเอสบีซี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี 
ในสวนของสมมติฐานขอที่ 2 สามารถแบงออกเปนสมมติฐานยอย ไดดังนี้ 
 สมมติฐานขอที่ 2.1 ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงาน
ธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี 
ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้  
 H0: ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอช
เอสบีซี ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความถี่ใน
การมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี  
 H1: ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอช
เอสบีซี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี  ดานความถีใ่นการ
มาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี 
  
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ผูวิจัยใชการทดสอบคาทางสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
อยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และจะทําการทดสอบ
สมมติฐาน โดยการพิจารณาที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง
สอง ถามีคา Sig. (2-tailed) นอยกวา 0.05 นั่นคือ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดังตารางตอไปนี้ 
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ตาราง 25 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการ 
     ใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี กับพฤติกรรมในการ เขามาใชบริการ ดาน 
     ความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี 
 

ความพึงพอใจของลูกคา    ที่มีตอ
คุณภาพการใหบริการ 

r 
Sig. 

(2 tailed) 
ระดับ 

ความสัมพันธ 
ทิศทาง 

1. ดานลักษณะของการบริการ 0.328* 0.020 มีความสัมพันธ 
ปานกลาง 

เดียวกัน 

2. ดานความไววางใจ 0.150 0.300 ไมมีความสัมพันธ - 
3. ดานความกระตือรือรน -0.082 0.569 ไมมีความสัมพันธ - 
4. ดานสมรรถนะ 0.035 0.807 ไมมีความสัมพันธ - 
5. ดานความมีไมตรีจิต 0.008 0.957 ไมมีความสัมพันธ - 
6. ดานความนาเชื่อถือ 0.054 0.707 ไมมีความสัมพันธ - 
7. ดานความปลอดภัย 0.403** 0.004 มีความสัมพันธ 

ปานกลาง 
เดียวกัน 

8. ดานการเขาถึงบริการ 0.396** 0.004 มีความสัมพันธ 
ปานกลาง 

เดียวกัน 

9. ดานการติดตอสื่อสาร 0.223 0.120 ไมมีความสัมพันธ - 
10. ดานการเขาใจลูกคาหรือผูรับบริการ 0.598** 0.000 มีความสัมพันธ 

ปานกลาง 
เดียวกัน 

ในภาพรวม 0.291* 0.040 มีความสัมพันธตํ่า  เดียวกัน 
 

* มีนัยสําคัญทางสถติิระดับ 0.05 
** มีนัยสําคัญทางสถติิระดับ 0.01 

  
 จากตาราง 25 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอ
คุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี กับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่
ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
0.040 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการ ของพนักงานธนกิจ ธนาคาร
เอชเอสบีซีในภาพรวม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี 
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ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.291 แสดงวา ตัวแปรทั้งสอง มีความสัมพันธกันในระดับต่ําและใน
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เมื่อลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี มีความพึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซีในภาพรวมเพ่ิมข้ึน จะทําใหพฤติกรรม
ในการเขามาใชบริการ ดานความถี่ ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีเพ่ิมข้ึนเล็กนอย และ
สามารถอธิบายรายละเอียด ในแตละดานไดดังนี้ 
 ดานลักษณะของการบริการ พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.020 ซึ่งนอยกวา 0.05 
นั่นคือ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความพึงพอใจ
ของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานลักษณะของการ
บริการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี ดานความถี่ในการ
มาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ เทากับ 0.328 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในระดับปานกลางและในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ เมื่อลูกคาที่เขามาใชบริการ มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ
พนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานลักษณะของการบริการเพ่ิมข้ึน จะทําใหพฤติกรรมในการ
เขามาใชบริการ ดานความถี่ในการมาใชบริการ  ที่ธนาคารเอชเอสบีซีเพ่ิมข้ึน 
 ดานความไววางใจ พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.300 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความพึงพอใจของลูกคา
ที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความไววางใจ ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความถี่ในการมาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ดานความกระตือรือรน พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.569 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่น
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความพึงพอใจของ
ลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความกระตือรือรน 
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี ดานความถี่ในการมา
ใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
 ดานสมรรถนะ พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.807 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความพึงพอใจของลูกคา
ที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานสมรรถนะ ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความถี่ในการมาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ดานความมีไมตรีจิต พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.957 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความพึงพอใจของลูกคา
ที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี  ดานความมีไมตรีจิต ไมมี
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ความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความถี่ในการมาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ดานความนาเชื่อถือ พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.707 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความพึงพอใจของลูกคา
ที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความนาเชื่อถือ ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความถี่ในการมาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ดานความปลอดภัย พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.004 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ 
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความพึงพอใจของ
ลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความปลอดภัย มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความถี่ในการมาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
เทากับ 0.403 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในระดับปานกลางและในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ เมื่อลูกคาที่เขามาใชบริการ มีความพึงพอใจ ตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ 
ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความปลอดภัยเพ่ิมข้ึน จะทําใหพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ดาน
ความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีเพ่ิมข้ึน 
 ดานการเขาถึงบริการ พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.004 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่น
คือ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความพึงพอใจของ
ลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานการเขาถึงบริการ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความถี่ในการมาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
เทากับ 0.396 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในระดับปานกลางและในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ เมื่อลูกคาที่เขามาใชบริการ มีความพึงพอใจ ตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ 
ธนาคารเอชเอสบีซี ดานการเขาถึงบริการเพ่ิมข้ึน จะทําใหพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ดาน
ความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีเพ่ิมข้ึน 
 ดานการติดตอสื่อสาร พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.120 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่น
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  ความพึงพอใจของ
ลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานการติดตอสื่อสาร ไม
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี ซี ดานความถี่ในการมาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ดานการเขาใจลูกคาหรือผูรับบริการ พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซึ่งนอย
กวา 0.05 นั่นคือ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดาน
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การเขาใจลูกคาหรือผูรับบริการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอช
เอสบีซี ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.598 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในระดับปาน
กลางและในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เมื่อลูกคาที่เขามา ใชบริการ มีความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานการเขาใจลูกคาหรือผูรับบริการเพ่ิมข้ึน จะทํา
ใหพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ  ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีเพ่ิมข้ึน 
 
 สมมติฐานขอที่ 2.2 ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงาน
ธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี 
ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี สามารถเขียนเปนสมมติฐาน ทางสถิติไดดังนี้  
 H0: ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอช
เอสบีซี ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ดานแนวโนม
การมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี  
 H1: ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอช
เอสบีซี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี  ดานแนวโนมการ
มาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี 
  
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ผูวิจัยใชการทดสอบคาทางสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
อยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และจะทําการทดสอบ
สมมติฐาน โดยการพิจารณาที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง
สอง ถามีคา Sig. (2-tailed) นอยกวา 0.05 นั่นคือ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดังตารางตอไปนี้ 
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ตาราง 26 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการ 
     ใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี กับพฤติกรรมในการ เขามาใชบริการ  
     ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี 
 

ความพึงพอใจของลูกคา    ที่มีตอ
คุณภาพการใหบริการ r 

Sig. 
(2 tailed) 

ระดับ 
ความสัมพันธ ทิศทาง 

1. ดานลักษณะของการบริการ -0.020 0.893 ไมมีความสัมพันธ - 
2. ดานความไววางใจ 0.197 0.169 ไมมีความสัมพันธ - 
3. ดานความกระตือรือรน 0.357* 0.011 มีความสัมพันธ 

ปานกลาง 
เดียวกัน 

4. ดานสมรรถนะ 0.179 0.214 ไมมีความสัมพันธ - 
5. ดานความมีไมตรีจิต 0.285* 0.045 มีความสัมพันธต่ํา เดียวกัน 
6. ดานความนาเชื่อถือ 0.465** 0.001 มีความสัมพันธ 

ปานกลาง 
เดียวกัน 

7. ดานความปลอดภัย -0.211 0.141 ไมมีความสัมพันธ - 
8. ดานการเขาถึงบริการ 0.214 0.136 ไมมีความสัมพันธ - 
9. ดานการติดตอสื่อสาร -0.225 0.117 ไมมีความสัมพันธ - 
10. ดานการเขาใจลูกคาหรือผูรับบริการ -0.055 0.705 ไมมีความสัมพันธ - 

ในภาพรวม 0.243 0.089 ไมมีความสัมพันธ - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถติิระดับ 0.05 
** มีนัยสําคัญทางสถติิระดับ 0.01 

  
 จากตาราง 26 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอ
คุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี กับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่
ธนาคารเอชเอสบีซี ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
0.089 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอช
เอสบีซีในภาพรวม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ที่ธนาคารเอชเอสบีซี 
ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
สามารถอธิบายรายละเอียดในแตละดานไดดังนี้ 
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 ดานลักษณะของการบริการ พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.893 ซึ่งมากกวา 0.05 
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความพึงพอใจ
ของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานลักษณะของการ
บริการ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ดานแนวโนม
การมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
 ดานความไววางใจ พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.169 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความพึงพอใจของลูกคา
ที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความไววางใจ ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี  ดานแนวโนมการมาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ดานความกระตือรือรน พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.011 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่น
คือ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความพึงพอใจของ
ลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความกระตือรือรน มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ดานแนวโนมการมาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
เทากับ 0.357 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในระดับ ปานกลางและในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ เมื่อลูกคาที่เขามาใชบริการ มีความพึงพอใจ ตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ 
ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความกระตือรือรนเพ่ิมข้ึน จะทําใหพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ดาน
แนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี เพ่ิมข้ึน 
 ดานสมรรถนะ พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.214 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความพึงพอใจ ของลกูคา
ที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานสมรรถนะ  ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ดานแนวโนมการมาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ดานความมีไมตรีจิต พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.045 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ 
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความพึงพอใจของ
ลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความมีไมตรีจิต มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ดานแนวโนมการมาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
เทากับ 0.285 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในระดับต่ําและในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ 
เมื่อลูกคาที่เขามาใชบริการ มีความพึงพอใจตอคุณภาพ การใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคาร
เอชเอสบีซี ดานความมีไมตรีจิตเพ่ิมข้ึน จะทําใหพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ดานแนวโนมการ
มาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีเพ่ิมข้ึนเล็กนอย 
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 ดานความนาเชื่อถือ พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ 
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความพึงพอใจของ
ลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความนาเชื่อถือ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ดานแนวโนมการมาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
เทากับ 0.465 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในระดับปานกลางและในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ เมื่อลกูคาที่เขามาใชบริการ มีความพึงพอใจ ตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ 
ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความนาเชื่อถือเพ่ิมข้ึน จะทําใหพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ดาน
แนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี เพ่ิมข้ึน 
 ดานความปลอดภัย พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.141 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความพึงพอใจของลูกคา
ที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความปลอดภัย ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี  ดานแนวโนมการมาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ดานการเขาถึงบริการ พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.136 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่น
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความพึงพอใจของ
ลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานการเขาถึงบริการ ไม
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี ดานแนวโนมการมาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ดานการติดตอสื่อสาร พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.117 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่น
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  ความพึงพอใจของ
ลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานการติดตอสื่อสาร ไม
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี ดานแนวโนมการมาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ดานการเขาใจลูกคาหรือผูรับบริการ พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.705 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดาน
การเขาใจลูกคาหรือผูรับบริการ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอช
เอสบีซี ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 27  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1  
 

ขอมูลสวนบุคคลของลูกคาที่เขามาใชบริการ พฤติกรรมในการ  
เขามาใชบริการ    

ที่ธนาคารเอชเอสบีซี เพศ อาย ุ สถานภาพ 
ระดับการ 

ศึกษา
สูงสดุ 

อาชีพ 
รายได

เฉลี่ย ตอ
เดือน 

1. ความถี่ ในการมาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอส
บีซี 

      

2. แนวโนมการมาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอส
บีซี 

      

 
ตาราง 28 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ดวยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของ 
     เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 

พฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ความพึงพอใจของลูกคาที่ มี
ตอคุณภาพการใหบริการ ความถี่ในการมาใชบริการ

ที่ธนาคารเอชเอสบีซี 
แนวโนมการมาใชบริการ ที่
ธนาคารเอชเอสบีซี 

1. ดานลักษณะของการบริการ   
2. ดานความไววางใจ   
3. ดานความกระตือรือรน   
4. ดานสมรรถนะ   
5. ดานความมีไมตรีจิต   
6. ดานความนาเชื่อถือ   
7. ดานความปลอดภัย   
8. ดานการเขาถึงบริการ   
9. ดานการติดตอสื่อสาร   
10. ดานการเขาใจลูกคาหรือผูรับบริการ   

 



บทท่ี 5 

สรุปผล การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ 
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงคก้ิง คอรปอเรชั้นจํากัด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ
ของลูกคา” ครั้งนี้ สามารถสรุปผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยดังตอไปนี้ 
 
สังเขปของการวิจัย 
 ความมุงหมายของการศึกษาวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
 1.  เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมของลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี โดยจําแนก
ตามลักษณะทางประชากรศาสตร ซึ่งประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพ และระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 2.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของลูกคาที่เขามาใชบริการ ที่ธนาคาร เอช
เอสบีซี กับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจธนาคารเอชเอส
บีซี 
 
 ความสําคัญของการศึกษาวิจัย 
 นําผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไปใชเปนแนวทางในการประเมินระดับมาตรฐาน
คุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจธนาคารเอชเอสบีซี ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปรับปรุง
คุณภาพการใหบริการในดานตางๆ ของทางธนาคาร เพ่ือที่จะสามารถสรางความความประทับใจ 
และความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคาในระดับองคกรที่เขามาติดตอหรือใชบริการธุรกรรมทางการเงิน
กับทางธนาคารเอชเอสบีซี ไดตอไปในอนาคต 
 
 สมมติฐานในการวิจัย  
 1.  ลูกคาที่มีลักษณะดานประชากรศาสตร ประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี แตกตางกัน 
 2.  ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจธนาคาร เอช
เอสบีซี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี 



 89 

สรุปผลการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ 
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงคก้ิง คอรปอเรชั้นจํากัด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ
ของลูกคา” ครั้งนี้ ผูวิจัยจะทําการสรุปผลที่ไดจากการศึกษาวิจัย โดยแบงหัวขอในการนําเสนอ
ออกเปน 4 สวน ดังตอไปนี้ 
 สวนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคาร เอช
เอสบีซี  
 สวนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะหพฤติกรรมของลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคาร  เอชเอสบีซี 
 สวนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการ  ของ
พนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี 
 สวนที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
  
 โดยมีรายละเอียดของแตละสวน ดังตอไปนี้ 
 สวนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคาร เอช
เอสบีซี โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งประกอบไปดวยคาความถี่ และคารอยละ โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 
กลุมตัวอยางลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี โดยสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 
62.00 มีอายุในชวง 30 – 39 ป คิดเปนรอยละ 42.25 มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 52.00 จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งคิดเปนรอยละ48.00 เปนพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 
53.50 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 66.75 
 สวนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะหพฤติกรรมของลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี 
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งประกอบไปดวย คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีโดยเฉลี่ยตอสัปดาห พบวา 
กลุมตัวอยางลูกคาเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ต่ําสุดเพียง 1 ครั้งตอสัปดาห และสูงสดุอยูที่
จํานวน 5 ครั้งตอสัปดาห โดยมีคาเฉลี่ยประมาณ 3 ครั้งตอสัปดาห 
 ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีในอนาคต พบวากลุมตัวอยาง
ลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีโดยสวนใหญ มีแนวโนมการมาใชบริการเพ่ิมข้ึน  
 ดานประเภทของธุรกรรมที่มาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีบอยที่สุด พบวา กลุม
ตัวอยางลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี สวนใหญมาใชบริการฝาก-ถอน เงินสดหรือ
เช็ค 
 ดานชวงเวลาที่มาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีบอยที่สุด พบวา กลุมตัวอยางลูกคา
ที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี โดยสวนใหญมาใชบริการในชวงเวลา 11.31 - 13.30 น.  



 90 

 ดานระยะเวลาในการใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีโดยเฉลี่ยตอครั้ง พบวา กลุม
ตัวอยางลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี สวนใหญใชระยะเวลาโดยเฉลี่ย 6 - 10 นาที 
ในการใชบริการแตละครั้ง  
 ดานการใชบริการที่ธนาคารแหงอ่ืน พบวา กลุมตัวอยางลูกคาที่เขามาใชบริการที่
ธนาคารเอชเอสบีซี สวนใหญใชบริการที่ธนาคารแหงอ่ืนดวย  
 ดานเหตุผลที่สําคัญที่สุดที่ตัดสินใจเลือกใชบริการกับธนาคารเอชเอสบีซี พบวา 
กลุมตัวอยางลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี โดยสวนใหญเลือกใชบริการกับธนาคาร
เอชเอสบีซีเนื่องจากอยูใกลบานหรือที่ทํางาน  
  
 สวนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการให บริการ
ของพนักงานธนกิจธนาคาร เอชเอสบีซี โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งประกอบไปดวย คาเฉลี่ยเลข
คณิต และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา ลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี มีความพึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจธนาคาร เอชเอสบีซี โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา 
 ดานลักษณะของการบริการ ลูกคาที่เขามาใชบริการ มีความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการดานลักษณะของการบริการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก ไดแก เครื่องมือและอุปกรณอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมทางการเงิน
มีประสิทธิภาพที่ดี และในขอมีพนักงานคอยใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกแกลูกคาที่มาใช
บริการ สวนขอที่มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  ไดแก มีการจัดคิวลูกคาบริเวณหนา
เคานเตอรอยางเปนระเบียบ และในขอจํานวนพนักงานใหบริการมีเพียงพอในการทําธุรกรรม
ทางการเงิน  
 ดานความไววางใจ ลูกคาที่เขามาใชบริการ มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
ดานความไววางใจ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากที่สุด คือ ใหบริการธุรกรรมทางการเงินไดอยางครบถวนและถูกตอง สวนขอที่มีความพึงพอใจ
อยูในระดับปานกลาง คือ สามารถนําเสนอผลิตภัณฑหรือการบริการทางการเงินไดตามคํามั่นสญัญา
ที่ใหไวกับผูใชบริการ 
 ดานความกระตือรือรน ลูกคาที่เขามาใชบริการ มีความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการดานความกระตือ รือรนอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีความพึง
พอใจอยูในระดับมากที่สุดคือ พนักงานมีความเต็มใจที่จะชวยเหลือลูกคาอยางทันทีทันใด สวนขอที่
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ พนักงานสามารถที่จะใหบริการไดอยางรวดเร็ว และไมเกิด
ขอผิดพลาด  
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 ดานสมรรถนะ ลูกคาที่เขามาใชบริการ มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการดาน
สมรรถนะ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
ไดแก พนักงานมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และในขอพนักงานสามารถที่จะใชอุปกรณ 
และเครื่องมือตางๆ ไดอยางคลองแคลววองไว สวนขอที่มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ไดแก 
พนักงานสามารถแกไขปญหาไดจนเปนที่พอใจ และในขอพนักงานสามารถที่จะตอบขอสงสัยของ
ลูกคาไดในทุกประเด็น  
 ดานความมีไมตรีจิต  ลูกคาที่เขามาใชบริการ มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
ดานความมีไมตรีจิต อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่สุด คือ การมีอัธยาศัยที่สุภาพและนอบนอมแกลูกคา สวนขอที่มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก ไดแก พนักงานใหเกียรติลูกคาและมองวาลูกคาทุกคนคือบุคคลสําคัญของธนาคาร และใน
ขอพนักงานสามารถเก็บกลั้นอารมณ ความรูสึกไดเปนอยางดีกับลูกคาที่จูจี้ 
 ดานความนาเชื่อถือ ลูกคาที่เขามาใชบริการ มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
ดานความนาเชื่อถือ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากที่สุด คือ ความสม่ําเสมอของคุณภาพการใหบริการ สวนขอที่มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
คือ  มีอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัยไวคอยใหบริการอยางพรอมเพรียง  
 ดานความปลอดภัย ลูกคาที่เขามาใชบริการ มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
ดานความปลอดภัยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากที่สุด คือ พนักงานมีความซื่อสัตย สามารถที่จะไววางใจไดเปนอยางดี สวนขอที่มีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก ไดแก มีมาตรการและระบบจัดเก็บขอมูลของลูกคาเปนอยางดี และในขอมีหลักฐาน
การใหบริการที่ชัดเจนแกลูกคาทุกครั้งที่มาใชบริการ เชน ใบรับรองการทําธุรกรรม  
 ดานการเขาถึงบริการ ลูกคาที่เขามาใชบริการ มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
ดานการเขาถึงบริการ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากในทุกขอ ทั้งในขอข้ันตอนการใหบริการแกลูกคามีความเหมาะสมไมซับซอน และขอสถานที่มี
ความสะดวกในการเขารับบริการ  
 ดานการติดตอสื่อสาร ลูกคาที่เขามาใชบริการ มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
ดานการติดตอสื่อสาร อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก คือ พนักงานใหคําแนะนําและคําอธิบายที่ชัดเจนและเขาใจไดงาย สวนขอที่มีความพึง
พอใจอยูในระดับปานกลาง คือ ธนาคารเลือกใชการประชาสัมพันธในหลากหลายรูปแบบอยาง
เหมาะสม เพ่ือใหลูกคาไดรับทราบถึงการใหบริการประเภทตางๆ ของทางธนาคาร  
 ดานการเขาใจลูกคาหรือผูรับบริการ ลูกคาที่เขามาใชบริการ มีความพึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการดานการเขาใจลูกคาหรือผูรับบริการ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ พนักงานมีความกระตือรือรนและเอาใจใสตอปญหา
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ของลูกคา สวนขอที่มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คือ พนักงานที่ใหบริการสามารถคนหา
และเขาใจในความตองการของลูกคา  
  
 สวนที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานจํานวน 2 ขอดังนี ้
 สมมติฐานที่ 1 ลูกคาที่มีขอมูลสวนบุคคล ประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีแตกตางกัน ในสวนนี้สามารถแบงออกเปนสมมติฐานยอยตามขอมูล
ลักษณะสวนบุคคล ไดดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1.1 ลูกคาที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ  ที่ธนาคาร 
เอชเอสบีซี แตกตางกัน พบวา 
 ลูกคาที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี
แตกตางกัน โดยลูกคาที่เปนเพศชาย มีความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี โดยเฉลี่ย
ตอสัปดาห มากกวาลูกคาที่เปนเพศหญิง  
 ลูกคาที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี
แตกตางกัน โดยลูกคาที่เปนเพศชาย มีแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี  ในอนาคต 
นอยกวาลูกคาที่เปนเพศหญิง  
 สมมติฐานที่ 1.2 ลูกคาที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ  ที่ธนาคาร 
เอชเอสบีซีแตกตางกัน พบวา 
 ลูกคาที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี
แตกตางกัน โดยลูกคาที่มีอายุในชวงต่ํากวา 30 ป มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอช
เอสบีซี ดานความถี่ในการมาใชบริการ นอยกวาลูกคาที่มีอายุตั้งแต 40 ข้ึนไป ลูกคาที่มีอายุในชวง 
30 – 39 ป มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี ดานความถี่ ในการมาใชบรกิาร
นอยกวาลูกคาที่มีอายุตั้งแต 40 ข้ึนไป  
 ลูกคาที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี ดาน
แนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี ในอนาคตไมแตกตางกัน 
 สมมติฐานที่ 1.3 ลูกคาที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใช
บริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี แตกตางกัน พบวา 
 ลูกคาที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอส
บีซี แตกตางกัน โดยลูกคาที่เปนโสด หยา หรือแยกกันอยู มีความถี่ในการมาใชบริการโดยเฉลี่ยตอ
สัปดาห นอยกวาลูกคาที่มีสถานภาพสมรสหรืออยูดวยกัน  
 ลูกคาที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอส
บีซี ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ในอนาคตไมแตกตางกัน  
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 สมมติฐานที่ 1.4 ลูกคาที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใช
บริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี แตกตางกัน พบวา 
 ลูกคาที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคาร
เอชเอสบีซี ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ไมแตกตางกัน 
 ลูกคาที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคาร
เอชเอสบีซี แตกตางกัน โดยลูกคาที่จบการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีพฤติกรรมในการเขามาใช
บริการ ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี นอยกวาลูกคาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  
 สมมติฐานที่ 1.5 ลูกคาที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ที่
ธนาคาร เอชเอสบีซี แตกตางกัน พบวา 
 ลูกคาที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี
แตกตางกัน โดยลูกคาที่เปนพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ดานความถี่
ในการมาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี โดยเฉลี่ยตอสัปดาห นอยกวาลูกคาที่เปนพนักงานเดิน
เอกสาร  
 ลูกคาที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี
แตกตางกัน โดยลูกคาที่เปนเจาของกิจการหรือธุรกิจสวนตัว มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ 
ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี มากกวาลูกคาที่เปนพนักงานเดินเอกสาร ลูกคา
ที่เปนพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ดานแนวโนมการมาใชบริการที่
ธนาคาร เอชเอสบีซี มากกวาลกูคาที่เปนพนักงานเดินเอกสาร  
 สมมติฐานที่ 1.6 ลูกคาที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใช
บริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี แตกตางกัน พบวา 
 ลูกคาที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคาร
เอชเอสบีซี ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี ไมแตกตางกัน 
 ลูกคาที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคาร
เอชเอสบีซี ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี ในอนาคต ไมแตกตางกัน  
  
 สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงาน ธนกิจ 
ธนาคาร เอชเอสบีซี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี ใน
สวนของสมมติฐานขอที่ 2 สามารถแบงออกเปนสมมติฐานยอย ไดดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 2.1 ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงาน ธน
กิจ ธนาคาร เอชเอสบีซี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี 
ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี พบวา 
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 ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคาร เอชเอส
บีซี ในภาพรวม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ดานความถี่ในการมาใชบริการ
ที่ธนาคาร เอชเอสบีซี โดยตัวแปรทั้งสอง มีความสัมพันธกันในระดับต่ําและในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ เมื่อลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
ของพนักงานธนกิจ ธนาคาร เอชเอสบีซี ในภาพรวมเพ่ิมข้ึน จะทําใหพฤติกรรมในการเขามาใช
บริการ ดานความถี่ในการมาใชบริการเพ่ิมข้ึนเล็กนอย และสามารถอธิบายรายละเอียดในแตละดาน
ไดดังนี้ 
 ดานลักษณะของการบริการ พบวา ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการ
ใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานลักษณะของการบริการ มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี โดยตวัแปรทัง้
สองมีความสัมพันธในระดับปานกลางและในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เมื่อลูกคา ที่เขามาใชบริการ 
มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานลักษณะของ
การบริการเพ่ิมข้ึน จะทําใหพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ดานความถี่ในการมาใชบริการที่
ธนาคารเอชเอสบีซีเพ่ิมข้ึน 
 ดานความไววางใจ พบวา ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการ ของ
พนักงานธนกิจ ธนาคาร เอชเอสบีซี ดานความไววางใจ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม ในการเขา
มาใชบริการ ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี 
 ดานความกระตือรือรน พบวา ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของ
พนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความกระตือรือรน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการ
เขามาใชบริการ ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี  
 ดานสมรรถนะ พบวา ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการ  ของ
พนักงานธนกิจ ธนาคาร เอชเอสบีซี ดานสมรรถนะ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใช
บริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี  
 ดานความมีไมตรีจิต พบวา ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการ ของ
พนักงานธนกิจ ธนาคาร เอชเอสบีซี ดานความมีไมตรีจิต ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม ในการ
เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี  
 ดานความนาเชื่อถือ พบวา ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการ ของ
พนักงานธนกิจ ธนาคาร เอชเอสบีซี ดานความนาเชื่อถือ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม ในการเขา
มาใชบริการ ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี  
 ดานความปลอดภัย พบวา ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการ ของ
พนักงานธนกิจ ธนาคาร เอชเอสบีซี ดานความปลอดภัย มีความสัมพันธกับพฤติกรรม ในการเขามา
ใชบริการ ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี โดยตัวแปรทั้งสอง มีความสัมพันธ
ในระดับปานกลางและในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เมื่อลูกคาที่เขามาใชบริการ มีความพึงพอใจตอ
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คุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคาร เอชเอสบีซี ดานความปลอดภัยเพ่ิมข้ึน จะทําให
พฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ดานความถี่ในการมาใชบริการ ที่ธนาคารเอชเอสบีซี เพ่ิมข้ึน 
 ดานการเขาถึงบริการ พบวา ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของ
พนักงานธนกิจ ธนาคาร เอชเอสบีซี ดานการเขาถึงบริการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรม ในการเขา
มาใชบริการ ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี  โดยตัวแปรทั้งสอง มี
ความสัมพันธในระดับปานกลางและในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เมื่อลูกคาที่เขามาใชบริการ มีความ
พึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคาร เอชเอสบีซี ดานการเขาถึงบริการ
เพ่ิมข้ึน จะทําใหพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ดานความถี่ในการมาใชบริการ  ที่ธนาคารเอชเอส
บีซีเพ่ิมข้ึน 
 ดานการติดตอสื่อสาร พบวา ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของ
พนักงานธนกิจ ธนาคาร เอชเอสบีซี ดานการติดตอสื่อสาร ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการ
เขามาใชบริการ ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี  
 ดานการเขาใจลูกคาหรือผูรับบริการ พบวา ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการ
ใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคาร เอชเอสบีซี ดานการเขาใจลูกคาหรือผูรับบริการ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอส
บีซี โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในระดับปานกลางและในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เมื่อลูกคาที่
เขามาใชบริการ มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของพนักงาน ธนกิจ ธนาคาร เอชเอสบีซี 
ดานการเขาใจลูกคาหรือผูรับบริการเพ่ิมข้ึน จะทําใหพฤติกรรม ในการเขามาใชบริการ ดานความถี่
ในการมาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี เพ่ิมข้ึน 
 สมมติฐานที่ 2.2 ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงาน ธน
กิจ ธนาคาร เอชเอสบีซี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี 
ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี พบวา 
 ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคาร เอชเอส
บีซี ในภาพรวม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ดานแนวโนมการ มาใช
บริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี และสามารถอธิบายรายละเอียดในแตละดานไดดังนี้ 
 ดานลักษณะของการบริการ พบวา ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการให 
บริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานลักษณะของการบริการ ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี  
 ดานความไววางใจ พบวา ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการ ของ
พนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความไววางใจ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม ในการเขา
มาใชบริการ ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี  
 ดานความกระตือรือรน พบวา ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของ
พนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความกระตือรือรน มีความสัมพันธกับพฤติกรรม ในการเขา
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มาใชบริการ ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ
ในระดับปานกลางและในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เมื่อลูกคาที่เขามาใชบริการ มีความพึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความกระตือรือรนเพ่ิมข้ึน จะทํา
ใหพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ดานแนวโนมการมาใชบริการ ที่ธนาคารเอชเอสบีซีเพ่ิมข้ึน 
 ดานสมรรถนะ พบวา ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงาน
ธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานสมรรถนะ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ 
ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี 
 ดานความมีไมตรีจิต พบวา ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการ ของ
พนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความมีไมตรีจิต มีความสัมพันธกับพฤติกรรม ในการเขามา
ใชบริการ ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี โดยตัวแปรทั้งสอง มีความสัมพันธใน
ระดับต่ําและในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เมื่อลูกคาที่เขามาใชบริการ มีความพึงพอใจตอคุณภาพ
การใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความมีไมตรีจิตเพ่ิมข้ึน จะทําให
พฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซีเพ่ิมข้ึน
เล็กนอย 
 ดานความนาเชื่อถือ พบวา ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของ
พนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความนาเชื่อถือ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามา
ใชบริการ ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี โดยตัวแปรทั้งสอง  มีความสัมพันธใน
ระดับปานกลางและในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เมื่อลูกคาที่เขามาใชบริการ มีความพึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความนาเชื่อถือเพ่ิมข้ึน จะทําให
พฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ดานแนวโนมการมาใชบริการ ที่ธนาคารเอชเอสบีซีเพ่ิมข้ึน 
 ดานความปลอดภัย พบวา ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการ ของ
พนักงานธนกิจ ธนาคาร เอชเอสบีซี ดานความปลอดภัย ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม ในการเขา
มาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี  
 ดานการเขาถึงบริการ พบวา ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของ
พนักงานธนกิจ ธนาคาร เอชเอสบีซี ดานการเขาถึงบริการ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการ
เขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี  
 ดานการติดตอสื่อสาร พบวา ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของ
พนักงานธนกิจ ธนาคาร เอชเอสบีซี ดานการติดตอสื่อสาร ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการ
เขามาใชบริการ ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี  
 ดานการเขาใจลูกคาหรือผูรับบริการ พบวา ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการ
ใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานการเขาใจลูกคาหรือผูรับบริการ ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ดานแนวโนมการมาใช
บริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี  
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การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ 
ธนาคาร ฮองกงและเซี่ยงไฮแบงคก้ิง คอรปอเรชั้น จํากัด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ
ของลูกคา” มีประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปราย ตามผลการทดสอบสมมติฐานไดดังนี้ 
 1.  ลูกคาที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซีดาน
ความถี่ในการมาใชบริการโดยเฉลี่ยตอสัปดาหแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยลูกคาที่เปนเพศชาย  มีความถี่ในการมาใชบริการโดยเฉลี่ยตอสัปดาห มากกวาลูกคาที่เปนเพศ
หญิง ซึ่งนาจะมีสาเหตุมาจากลักษณะนิสัยของทางเพศชายที่มักจะตัดสินใจเรื่องตางๆ ในทันที เชน 
เมื่อตองการที่จะทําธุรกรรมทางการเงิน ก็จะเดินทางมาทําธุรกรรมที่ธนาคารในทันที สวนเพศหญิง
มักจะอาศัยความรอบคอบในการตัดสินใจมากกวา เชน อาจจะรอใหเกิดธุรกรรมข้ึนหลายๆ ธุรกรรม 
แลวคอยเดินทางมาใชบริการครั้งเดียว เชน จะมาสัปดาหละครั้ง เปนตน ความถี่ในการมาใชบริการ
โดยเฉลี่ยตอสัปดาหของเพศชายจึงมากกวาของเพศหญิง โดยผลการศึกษาสอดคลองกับแนวคิด
ดานประชากรศาสตรของศิริวรรณ เสรีรัตน (2551) ซึ่งกลาววา “เพศหญิงและเพศชาย มีความ
แตกตางกันอยางมากในเรื่องความคิด คานิยมและทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมกําหนด
บทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน” และนอกจากนี้ผลการศึกษาที่ได ยังสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของวิไลลักษณ สุวรรณศักด์ิชัย (2549) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมและความพึง
พอใจของผูบริโภคที่มีตอการใชบริการผานทางธนาคารอัตโนมัติของธนาคารสแตนดารดชารเตอร
นครธน จํากัด (มหาชน)” ที่พบวา “ผูบริโภคที่มีเพศ อายุ สถานภาพ และอาชีพแตกตางกัน มี
พฤติกรรมการใชบริการผานทางธนาคารอัตโนมัติ ดานจํานวนครั้งของการใชบริการผานทาง
ธนาคารอัตโนมัติโดยเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน”  
 2.  ลูกคาที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี 
ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยลูกคาที่เปนเพศชาย มีแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี ในอนาคต นอยกวาลูกคา
ที่เปนเพศหญิง ซึ่งนาจะมีสาเหตุมาจากลักษณะนิสัยของทางเพศหญิง ที่มักจะมีความออนไหวใน
เรื่องของความรูสึกมากกวาเพศชาย เมือ่ลูกคาที่เปนเพศหญิงรูสึกวา ไดรับการบริการที่ดี มีความพึง
พอใจที่ไดรับจากการใชบริการ จะทําใหรูสึกอยากมาใชบริการอีกในอนาคต โดยผลการศึกษา 
สอดคลองกับแนวคิดดานประชากรศาสตรของศิริวรรณ เสรีรัตน (2551) ซึ่งกลาววา “เพศหญิงและ
เพศชาย มีความแตกตางกันอยางมากในเรื่องความคิด คานิยมและทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรม
และสังคมกําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน” และนอกจากนี้ผลการศึกษาที่ได 
ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของวันดี ภักดีโต (2546) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมและความพึง
พอใจของลูกคาตอการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในหางสรรพสินคาเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ที่พบวา “ลูกคาที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกตางกัน มี
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พฤติกรรมในการมาใชบริการดานแนวโนมการใชบริการที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
แตกตางกัน” 
 3.  ลูกคามีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี ดาน
ความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี โดยเฉลี่ยตอสัปดาหแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกคาที่มีอายุตั้งแต 40 ข้ึนไป มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ดาน
ความถี่ในการมาใชบริการ มากกวาลูกคาที่มีอายุต่ํากวา 30 ป และลูกคาที่มีอายุในชวง 30 – 39 ป 
ซึ่งนาจะมีสาเหตุมาจากกลุมคนในชวงอายุดังกลาว มักจะมีความละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังใน
ดานของการทําธุรกรรมทางการเงิน คนในชวงอายุดังกลาวนี้โดยสวนใหญจะรูสึกสบายใจเมื่อได
เดินทางมาทําธุรกรรมกับทางธนาคารดวยตัวเอง และไมนิยมที่จะใหพนักงานเดินเอกสาร หรือ
พนักงานของทางบริษัทไปทําธุรกรรมแทนตนเอง โดยผลการศึกษาสอดคลองกับแนวคิดดาน
ประชากรศาสตรของศิริวรรณ เสรีรัตน (2551) ซึ่งกลาววา “อายุเปนปจจัยที่ทําใหคน มีความ
แตกตางกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม คนที่อายุนอย มักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถือ
อุดมการณ และมองโลกในแงดีมากกวาคนที่อายุมาก ในขณะที่คนอายุมาก มักจะมีความคิดที่
อนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแงรายกวาคนที่มีอายุนอย เนื่องมาจากผาน
ประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน ลักษณะการใชสื่อมวลชนก็ตางกัน คนที่มีอายุมาก มักจะใชสื่อเพ่ือ
แสวงหาขาวสารหนักๆ มากกวาความบันเทิง”  
 4.  ลูกคาที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอช
เอสบีซีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกคาที่มีสถานภาพโสด หยารางหรือ
แยกกันอยู มีความถี่ในการมาใชบริการโดยเฉลี่ยตอสัปดาห นอยกวาลูกคาที่มีสถานภาพสมรสหรือ
อยูดวยกัน ซึ่งนาจะมีสาเหตุมาจากการที่ลูกคาที่มีสถานภาพสมรสหรืออยูดวยกัน นาจะมีภาระ
คาใชจายที่ตองรับผิดชอบมากกวาลูกคาที่มีสถานภาพโสด เชน คาใชจายประเภทตางๆ ที่เก่ียวของ
กับบุตรธิดา ดังนั้นการสรางความมั่นคงทางการเงิน ดวยการหาชองทางที่จะออมเงินผานธนาคาร 
จึงนาจะเปนเรื่องที่ผูที่มีสถานภาพสมรสหรืออยูดวยกันใหความสําคัญ โดยผลการศึกษาสอดคลอง
กับผลการวิจัยของวิไลลักษณ สุวรรณศักด์ิชัย (2549) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมและความ
พึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอการใชบริการผานทางธนาคารอัตโนมัติของธนาคารสแตนดารดชารเตอร
นครธน จํากัด (มหาชน)” ที่พบวา “ผูบริโภคที่มีสถานภาพ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการ
ผานทางธนาคารอัตโนมัติ ดานจํานวนครั้งของการใชบริการผานทางธนาคารอัตโนมัติโดยเฉลี่ยตอ
เดือนแตกตางกัน”  
 5.  ลูกคาที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ที่
ธนาคารเอชเอสบีซีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกคาที่จบการศึกษาต่ํา
กวาปริญญาตรี มีพฤติกรรม ในการเขามาใชบริการ ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอส
บีซี นอยกวาลูกคา ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งนาจะมีสาเหตุมาจากการที่ลูกคาที่จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี นาจะเปนผูที่มีอาชีพและรายไดที่คอนขางมั่นคง กวาลูกคาที่จบ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จึงสงผลทําใหแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารมีมากกวา โดยผล
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การศึกษาสอดคลองกับแนวคิดดานประชากรศาสตรของศิริวรรณ เสรีรัตน (2551) ซึ่งกลาววา 
“การศึกษาเปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกตางกัน คนที่ มี
การศึกษาสูง จะไดเปรียบเปนอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดี เพราะเปนผูมีความกวางขวางและ
เขาใจสาร ไดดี แตจะเปนคนที่ไมเชื่ออะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ” และ
นอกจากนี้ผลการศึกษาที่ได ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของวันดี ภักดีโต (2546) ที่ไดทําการศึกษา
เรื่อง “พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคาตอการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน) ในหางสรรพสินคาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ที่พบวา “ลูกคาที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกัน มีพฤติกรรมในการมาใชบริการดานแนวโนมการใชบริการที่ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา 
จํากัด (มหาชน) แตกตางกัน” 
 6.  ลูกคาที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกคาที่เปนพนักงานเดินเอกสารมีพฤติกรรม
ในการเขามาใชบริการดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีโดยเฉลี่ยตอสัปดาหมาก
ที่สุด ซึ่งนาจะมีสาเหตุมาจากการที่ลูกคาของธนาคารเอชเอสบีซีสวนใหญเปนลูกคาในระดับองคกร 
ซึ่งแตละองคกรหรือบริษัทมักจะมอบหมายใหพนักงานเดินเอกสารเปนตัวแทนในการมาติดตอทํา
ธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร หากธุรกรรมนั้นๆ มีความเสี่ยงไมมากนัก โดยผลการศึกษาที่
สอดคลองกับแนวคิดดานประชากรศาสตรของพรทิพย วรกิจโภคาทร (2549) ซึ่งกลาววา “ฐานะทาง
สังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชีพ รายได เชื้อชาติ ตลอดจนภูมิ
หลังของครอบครัว เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล โดยมีรายงานหลาย
เรื่องที่ไดทําการพิสูจนแลววา ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจนั้น มีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรม
ของคน และสอดคลองกับแนวคิดดานประชากรศาสตรของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2551) ซึ่งกลาววา 
“สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพของบุคคล มีอิทธิพลอยางสําคัญ ตอปฏิกิริยาของ
ผูรับสารที่มีตอผูสงสาร เพราะแตละคนมีวัฒนธรรม ประสบการณ ทัศนคติ คานิยม และเปาหมายที่
ตางกัน” และนอกจากนี้ผลการศึกษาที่ได ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ วิไลลักษณ สุวรรณศักด์ิ
ชัย (2549) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอการใชบริการ
ผานทางธนาคารอัตโนมัติของธนาคารสแตนดารดชารเตอร นครธน จํากัด (มหาชน)” ที่พบวา 
“ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการผานทางธนาคารอัตโนมัติ ดานจํานวนครั้ง
ของการใชบริการผานทางธนาคารอัตโนมัติโดยเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน”  
 7.  ลูกคาที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกคาที่เปนพนักงานบริษัทเอกชน มี
พฤติกรรมในการเขามาใชบริการดานแนวโนมการมาใชบริการมากที่สุด ซึ่งสาเหตุที่ทําใหพนักงาน
บริษัทเอกชนมีแนวโนมในการมาใชบริการมากที่สุด นาจะเกิดจากการที่ธุรกรรมทางการเงินบาง
ประเภท เปนธุรกรรมที่มีความเสี่ยง แตเจาของกิจการอาจไมสะดวกที่จะเดินทางมาทําธุรกรรมดวย
ตนเอง จึงมอบหมายใหพนักงานบริษัทเอกชน สงผลทําใหพนักงานบริษัทเอกชนมีแนวโนมในการ
มาใชบริการมากที่สุด โดยผลการศึกษาสอดคลองกับแนวคิดดานประชากรศาสตรของพรทิพย วร
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กิจโภคาทร (2549) ที่ไดกลาววา “ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) 
หมายถึง อาชีพ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอทัศนคติ  และพฤติกรรมของบุคคล โดยมีรายงานหลาย
เรื่องที่ไดทําการพิสูจนแลววา ฐานะทางสังคม และเศรษฐกิจนั้น มีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรม
ของคน” และนอกจากนี้ผลการศึกษาที่ไดยังสอดคลองกับผลการวิจัยของวันดี ภักดีโต (2546) ที่ได
ทําการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรม และความพึงพอใจของลูกคาตอการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จํากัด (มหาชน)  ในหางสรรพสินคาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ที่พบวา “ลูกคาที่มีอาชีพ
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการมาใชบริการดานแนวโนมการใชบริการที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด 
(มหาชน) แตกตางกัน” 
 8.  ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจธนาคาร เอช
เอสบีซีโดยรวม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี  ดาน
ความถี่ในการมาใชบริการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรทั้งสอง มีความสัมพันธ
กันในระดับต่ําและในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากความถี่ในการมาใชบริการเพ่ิมข้ึนเล็กนอย นาจะมี
สาเหตุมาจากลักษณะการมาใชบริการที่ธนาคารพาณิชยแตละแหง ซึ่งลูกคาแตละคนจะเขามาใช
บริการ ก็ตอเมื่อตองการที่จะทําธุรกรรมทางการเงิน หรือขอรับบริการประเภทตางๆ จากทาง
ธนาคารเทานั้น แตกตางจากธุรกิจประเภทอ่ืนๆ เชน ธุรกิจประเภทรานกาแฟ ซึ่งลูกคาจะเขามาใช
บริการเพ่ิมข้ึนเปนอยางมาก ถาไดรับความพึงพอใจจากการใหบริการชองพนักงาน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของฉันทนา จารุวร (2546) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของลูกคา
ตอการใหบริการของธนาคารดีบีเอสไทยทนุ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะ
กรณีสาขาวรจักร” ซึ่งพบวา “ความพึงพอใจในการรับบริการโดยรวม มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ในดานความถี่ในการรับบริการ” 
 9.  ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจธนาคาร เอช
เอสบีซี ดานลักษณะของการบริการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ดาน
ความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรทัง้
สองมีความสัมพันธ ในระดับปานกลางและในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากความถี่ในการมาใชบริการที่
ธนาคาร เอชเอสบีซี เพ่ิมข้ึน นาจะมีสาเหตุมาจากการที่ทางธนาคารมีเครื่องมือ และอุปกรณอํานวย
ความสะดวกในการทําธุรกรรมทางการเงินมีประสิทธิภาพที่ดี หรือการมีจํานวนพนักงานใหบริการ ที่
เพียงพอตอการทําธุรกรรมทางการเงิน ทําใหลูกคาที่เขามาใชบริการ มีความรูสึกวาในการเดินทาง
มาใชบริการแตละครั้ง มีความสะดวกและรวดเร็ว จึงสามารถที่จะเขามาใชบริการ ไดบอยครั้งมากข้ึน 
โดยที่ไมตองรอระยะเวลา เชน จะเขามาใชบริการในทุกวันจันทรของสัปดาห เมื่อใดที่ตองการจะทํา
ธุรกรรมทางการเงิน ก็สามารถที่จะเขามาใชบริการไดทันที ความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคาร เอช
เอสบีซี จึงเพ่ิมข้ึนในที่สุด โดยผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของประสงค ตั้งกิตติมศักด์ิ (2546) 
ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของลูกคา ตอการใหบริการของธนาคารออมสิน สาขาคลอง
จั่น” ซึ่งพบวา “ลูกคาที่รับการบริการ  ของธนาคารออมสิน สาขาคลองจั่น ที่มีความถี่ในการใช
บริการแตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจ ดานกระบวนการใหบริการและดานระบบการใหบริการ” 
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 10. ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคาร เอช
เอสบีซี ดานความปลอดภัย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ดานความถี่ในการ
มาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธในระดับปานกลางและในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากความถี่ในการมาใชบริการที่
ธนาคาร เอชเอสบีซีเพ่ิมข้ึน นาจะมีสาเหตุมาจากการที่ลูกคาแตละรายที่เขามาใชบริการที่ธนาคาร
นั้น สวนมากเปนลูกคาระดับองคกรที่ในการมาทําธุรกรรมทางการเงินแตละครั้ง มีมูลคาที่สูงกวา
ลูกคาทั่วไป ความปลอดภัยและสามารถไววางใจได จึงนาที่จะเปนปจจัยที่ลูกคาระดับองคกรให
ความสําคัญเปนลําดับตนๆ ในการเลือกใชบริการที่ธนาคารแตละแหง โดยผลการศึกษาสอดคลอง
กับงานวิจัยของวันดี ภักดีโต (2546) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคา
ตอการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในหางสรรพสินคาเขตกรุงเทพ มหานคร
และปริมณฑล” ที่พบวา “ความพึงพอใจดานความปลอดภัย มีความสัมพันธกับจํานวนครั้งเฉลี่ยใน
การใชบริการ” 
 11. ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคาร เอช
เอสบีซี ดานการเขาถึงบริการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ดานความถี่ใน
การมาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรทั้งสอง มี
ความสัมพันธในระดับปานกลางและในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากความถี่ในการมาใชบริการที่
ธนาคาร เอชเอสบีซี เพ่ิมข้ึน นาจะมีสาเหตุมาจากความสะดวกทั้งในสวนของการเขามาใชบริการ 
รวมไปถึงข้ันตอนขณะรับบริการ ที่ทําใหลูกคาที่เขามาใชบริการ มีความรูสึกวาในการเดินทางมาใช
บริการ แตละครั้ง มีความสะดวกและรวดเร็ว จึงสามารถที่จะเขามาใชบริการไดบอยครั้งมากข้ึน โดย
ที่ไมตองรอระยะเวลา เชน จะเขามาใชบริการในทุกวันจันทรของสัปดาห เมื่อใดที่ตองการ จะทํา
ธุรกรรมทางการเงินก็สามารถที่จะเขามาใชบริการไดทันที ความถี่ในการมาใชบริการ ที่ธนาคาร เอช
เอสบีซี จึงเพ่ิมข้ึนในที่สุด โดยผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของวันดี ภักดีโต (2546) ที่ได
ทําการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคาตอการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จํากัด (มหาชน) ในหางสรรพสินคาเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล” ที่พบวา “ความพึงพอใจ
ดานสถานที่ใหบริการ มีความสัมพันธกับจํานวนครั้งเฉลี่ยในการใชบริการ” 
 12. ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอช
เอสบีซี ดานการเขาใจลูกคาหรือผูรับบริการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ 
ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัว
แปรทั้งสองมีความสัมพันธในระดับปานกลางและในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากความถี่ในการมาใช
บริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี เพ่ิมข้ึน นาจะมีสาเหตุมาจากการที่ลูกคาที่เขามาใชบริการ มีความรูสึก
วาพนักงาน สามารถที่จะคนหาและเขาใจในความตองการของตนเองไดอยางรวดเร็ว การเขามาใช
บริการ ในแตละครั้ง ใชระยะเวลาที่ไมนานนัก จึงสามารถที่จะเขามาใชบริการไดบอยครั้งมากข้ึน 
โดยที่ไมตองรอระยะเวลา เชน จะเขามาใชบริการในทุกวันจันทรของสัปดาห เมื่อใดที่ตองการจะทํา
ธุรกรรมทางการเงิน ก็สามารถที่จะเขามาใชบริการไดทันที ความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอช
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เอสบีซี จึงเพ่ิมข้ึนในที่สุด โดยผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของวันดี ภักดีโต (2546) ที่ได
ทําการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคาตอการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จํากัด (มหาชน) ในหางสรรพสินคาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ที่พบวา “ความพึงพอใจดาน
พนักงานที่ใหบริการ มีความสัมพันธกับจํานวนครั้งเฉลี่ยในการใชบริการ” 
 13. ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคาร เอช
เอสบีซี ดานความกระตือรือรน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ดานแนวโนม
การมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธในระดับปานกลางและในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคาร 
เอชเอสบีซีเพ่ิมข้ึน นาจะมีสาเหตุมาจากการที่ลูกคาที่เขามาใชบริการ มีความรูสึกวา การเขามาใช
บริการแตละครั้ง ตนเองถือไดวาเปนบุคคลสําคัญที่ไดรับการเอาใจใสในทุกเรื่อง จึงอยากที่จะกลบัมา
ใชบริการอีกในอนาคต แนวโนมการมาใชบริการจึงเพ่ิมข้ึนในที่สุด โดยผลการศึกษาสอดคลองกับ
งานวิจัยของวันดี ภักดีโต (2546) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมและความพึงพอใจ ของลูกคา
ตอการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในหางสรรพสินคาเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล” ที่พบวา “ความพึงพอใจดานความกระตือรือรนและเอาใจใส ตอลูกคา มี
ความสัมพันธกับแนวโนมการมาใชบริการ” 
 14. ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอช
เอสบีซี ดานความมีไมตรีจิต มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ดานแนวโนมการ
มาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรทั้งสอง มี
ความสัมพันธในระดับต่ําและในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคาร เอช
เอสบีซี เพ่ิมข้ึนเล็กนอย นาจะมีสาเหตุมาจากการที่ลูกคาที่เขามาใชบริการ มีความรูสึกวา การเขา
มาใชบริการแตละครั้ง ตนเองถือไดวาเปนบุคคลสําคัญที่ไดรับการเอาใจใสในทุกเรื่อง จึงอยากที่จะ
กลับมาใชบริการอีกในอนาคต แนวโนมการมาใชบริการจึงเพ่ิมข้ึนในที่สุด โดยผลการศึกษา
สอดคลองกับงานวิจัยของฉันทนา จารุวร (2546) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจและ
พฤติกรรม ของลูกคาตอการใหบริการของธนาคารดีบีเอสไทยทนุ จํากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณีสาขาวรจักร” ซึ่งพบวา “ความพึงพอใจในการรับบริการดาน
ความมีไมตรีจิต มีความสัมพันธกับแนวโนมการมาใชบริการในอนาคต” 
 15. ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอช
เอสบีซี ดานความนาเชื่อถือ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ  ดานแนวโนมการ
มาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรทั้งสอง มี
ความสัมพันธในระดับปานกลางและในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคาร 
เอชเอสบีซีเพ่ิมข้ึน นาจะมีสาเหตุมาจากการที่ลูกคาที่เขามาใชบริการ มีรูสึกวาทางธนาคารเอชเอสบี
ซีมีอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัยไวคอยใหบริการอยางพรอมเพรียง รวมไปถึงความสม่ําเสมอของ
คุณภาพในการใหบริการ จึงอยากที่จะกลับมาใชบริการอีกในอนาคต แนวโนมการมาใชบริการจึง
เพ่ิมข้ึนในที่สุด โดยผลการศึกษาที่ไดสอดคลองกับงานวิจัยของฉันทนา จารุวร (2546) ที่ได
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ทําการศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจและพฤติกรรมของลูกคาตอการใหบริการของธนาคาร ดีบีเอส
ไทยทนุ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณีสาขาวรจักร” ซึ่งพบวา “ความ
พึงพอใจในการรับบริการดานความนาเชื่อถือ มีความสัมพันธกับแนวโนมการมาใชบริการในอนาคต” 
 
ขอเสนอแนะท่ีไดจากงานวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ 
ธนาคาร ฮองกงและเซี่ยงไฮแบงคก้ิง คอรปอเรชั้น จํากัด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ
ของลูกคา” มีขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาวิจัยดังนี้ 
  
 ดานขอมูลสวนบุคคลของลูกคาที่เขามาใชบริการ 
 1.  ผูบริหารของธนาคารเอชเอสบีซี สามารถเพ่ิมความถี่ในการมาใชบริการของลูกคาได
โดยการเนนไปที่การสื่อสารทางการตลาด และการจัดกิจกรรมการสงเสริมการตลาดในรูปแบบตางๆ 
ไปยังกลุมลูกคาที่เปนเพศชายที่มีอายุตั้งแต 40 ข้ึนไป และมีสถานภาพสมรสหรืออยูดวยกัน และ
เปนพนักงานเดินเอกสาร โดยการอํานวยความสะดวกในดานตางๆ แกลูกคากลุมดังกลาวในการเขา
มาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี อาทิเชน การเพ่ิมพ้ืนที่สําหรับจอดรถมอเตอรไซค การจัดเตรียม
นิตยสารหรือหนังสือพิมพที่ลูกคากลุมดังกลาวใหความสนใจ เชน นิตยสารหรือหนังสือพิมพเก่ียวกับ
ฟุตบอลหรือมวย ไวคอยใหบริการขณะที่รอรับบริการจากทางธนาคาร เนื่องจากการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้พบวา ลูกคาที่มีเพศ อายุ และสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ
ที่ธนาคาร เอชเอสบีซี ดานความถี่ในการมาใชบริการ แตกตางกัน  
 2. ผูบริหารของธนาคารเอชเอสบีซี สามารถเพ่ิมแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอช
เอสบีซี เพ่ือสรางความมั่นคงใหกับทางธนาคารในระยะยาวได โดยการเนนไปยังกลุมลูกคาที่เปน
เพศหญิงที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และเปนพนักงานบริษัทเอกชนโดยตรง เชน การลง
โฆษณาในนิตยสารที่กลุมลูกคาเพศหญิงที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และเปนพนักงาน
บริษัทเอกชนนิยมอาน เชน นิตยสารแฟชั่น นิตยสารบันเทิง และควรเนนไปที่การฝกอบรมพนักงาน
ธนาคารเอชเอสบีซีใหมีความละเอียด รอบคอบ ทํารายการอยางรวดเร็วและถูกตอง สามารถคนหา
และตอบสนองความตองการของลูกคาไดดวยบริการที่นาประทับใจ พรอมทั้งเครื่องมือและระบบที่
ทันสมัย เนื่องจากลูกคาในกลุมนี้ มีความรูและตองการความสะดวกรวดเร็วในการมาใชบริการที่
ธนาคาร นอกจากนี้ผูบริหารควรจัดกิจกรรมการสงเสริมการตลาดในรูปแบบตางๆ ไปยังกลุมลูกคา
ดังกลาว เชน การมอบสิทธิพิเศษในรูปแบบตางๆ ใหแกลูกคาที่ใชบริการกับทางธนาคาร เอชเอสบีซ ี
มาเปนระยะเวลานาน หรือการจัดรายการชิงโชค ซึ่งของรางวัลที่ไดเปนสิ่งที่กลุมลูกคาดังกลาวให
ความสนใจ อาทิเชน ตั๋วเครื่องบินไปกลับประเทศฮองกง กระเปาย่ีหอดัง หรือบัตรรับประทานอาหาร
ในรานอาหารที่กําลังเปนที่นิย เปนตน เนื่องจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบวา ลูกคาที่มีเพศ ระดับ
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การศึกษา และอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการ เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ดาน
แนวโนมการมาใชบริการในอนาคตแตกตาง  
 
 ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการ 
 1.  ดานลักษณะของการบริการ 
   ผูบริหารของธนาคารเอชเอสบีซี สามารถเพ่ิมความถี่ในการมาใชบริการของลูกคา ได
โดยการเนนไปที่การปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมทางการ
เงินใหมีประสิทธิภาพที่ดี และเพ่ิมจํานวนพนักงานใหเพียงพอตอการทําธุรกรรมทางการเงินของ
ลูกคาที่เขามาใชบริการ เนื่องจากในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวา ระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอ
คุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ดานลักษณะของการบริการ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอส
บีซี โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในระดับปานกลางและในทิศทางเดียวกัน 
 2.  ดานความกระตือรือรน 
   ผูบริหารของธนาคารเอชเอสบีซี สามารถเพ่ิมแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอช
เอสบีซี เพ่ือสรางความมั่นคงใหกับทางธนาคารในระยะยาวได โดยการเนนไปที่การฝกอบรม
พนักงานธนกิจอยางตอเนื่องเพ่ือที่จะสามารถใหบริการไดอยางรวดเร็ว ไมเกิดขอผิดพลาด และมี
ความเต็มใจที่จะชวยเหลือลูกคาอยางทันทีทันใด เนื่องจากในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวา ระดับความ
พึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจธนาคาร เอชเอสบีซี ดานความ
กระตือรือรน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ดานแนวโนมการมาใชบริการที่
ธนาคาร เอชเอสบีซี โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในระดับปานกลางและในทิศทางเดียวกัน 
 3.  ดานความมีไมตรีจิต 
   ผูบริหารของธนาคารเอชเอสบีซี สามารถเพ่ิมแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอช
เอสบีซี เพ่ือสรางความมั่นคงใหกับทางธนาคารในระยะยาวไดโดยการเนนไปที่การฝกอบรม
พนักงานธนกิจอยางตอเนื่อง เพ่ือที่จะสามารถทําใหพนักงานธนกิจที่ใหบริการ มีอัธยาศัยที่สุภาพ
นอบนอม ใหเกียรติลูกคา และมองวาลูกคาทุกคนคือบุคคลสําคัญของธนาคาร เนื่องจากในการศกึษา
วิจัยครั้งนี้ พบวา ระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ 
ธนาคารเอชเอสบีซี ดานความมีไมตรีจิต มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ดาน
แนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี โดย ตัวแปรทั้งสอง มีความสัมพันธในระดับต่ําและใน
ทิศทางเดียวกัน 
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 4.  ดานความนาเชื่อถือ 
   ผูบริหารของธนาคารเอชเอสบีซี สามารถเพ่ิมแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอช
เอสบีซี เพ่ือสรางความมั่นคงใหกับทางธนาคารในระยะยาวไดโดยการเนนไปที่การเพ่ิมความ
สม่ําเสมอของคุณภาพการใหบริการ รวมไปถึงการมีอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัยไวคอยใหบริการ
อยางพรอมเพรียง เนื่องจากในการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวา ระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอ
คุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจธนาคารเอชเอสบีซี ดานความมีไมตรีจิต มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ดานแนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี โดยตวัแปร
ทั้งสอง มีความสัมพันธในระดับต่ําและในทิศทางเดียวกัน 
 5.  ดานความปลอดภัย 
   ผูบริหารของธนาคารเอชเอสบีซี สามารถเพ่ิมความถี่ในการมาใชบริการของลูกคาได
โดยการเนนไปที่ความซื่อสัตย และสามารถไววางใจไดของพนักงาน มีมาตรการและระบบจัดเก็บ
ขอมูลของลูกคาที่ดี รวมไปถึงการมีหลักฐานในการใหบริการที่ชัดเจนแกลูกคาทุกครั้งที่มาใชบริการ 
เนื่องจากในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวา ระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการ
ของพนักงานธนกิจธนาคาร เอชเอสบีซี ดานความปลอดภัย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขา
มาใชบริการ ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี  โดยตัวแปรทั้งสอง มี
ความสัมพันธในระดับปานกลางและในทิศทางเดียวกัน 
 6.  ดานการเขาถึงบริการ 
   ผูบริหารของธนาคารเอชเอสบีซี สามารถเพ่ิมความถี่ในการมาใชบริการของลูกคาได
โดยการเนนไปที่สถานที่ใหบริการ ที่จะตองมีความสะดวกในการเขารับบริการ รวมไปถึงการ มี
ข้ันตอนในการใหบริการแกลูกคาที่มีความเหมาะสม ไมซับซอน เนื่องจากในการศึกษาวิจัย ครั้งนี้ 
พบวา ระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจธนาคาร เอช
เอสบีซี ดานการเขาถึงบริการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ดานความถี่ใน
การมาใชบริการที่ธนาคาร เอชเอสบีซี โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในระดับปานกลางและใน
ทิศทางเดียวกัน 
 7.  ดานการเขาใจลูกคาหรือผูรับบริการ 
   ผูบริหารของธนาคารเอชเอสบีซี สามารถเพ่ิมความถี่ในการมาใชบริการของลูกคาได
โดยการเนนไปที่การฝกอบรมพนักงานธนกิจอยางตอเนื่อง ใหมีความกระตือรือรน เอาใจใสตอ
ปญหาของลูกคา เพ่ือที่จะสามารถคนหาและเขาใจในความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว 
เนื่องจากในการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวา ระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการ
ของพนักงานธนกิจธนาคารเอชเอสบีซี ดานการเขาใจลูกคาหรือผูรับบริการ มีความสัมพันธสูงสุดกับ
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พฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ดานความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี โดยตวัแปรทัง้
สอง มีความสัมพันธในระดับปานกลาง และในทิศทางเดียวกัน 
 
ขอเสนอแนะในงานวิจัยครั้งตอไป 
 1.  ควรที่จะมีการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใหบริการของพนักงาน
ธนกิจธนาคารแหงอ่ืนๆ เชน ธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารกรุงเทพ ในดานตางๆ วาลูกคาทีเ่ขามา
ใชบริการมีความพึงพอใจในดานตางๆ อยูในระดับใด และมีระดับความพึงพอใจ ที่คลายคลึงหรือ
แตกตางกันในดานใดบาง ทั้งนี้เพ่ือที่ทางธนาคาร เอชเอสบีซี จะสามารถนําผลที่ไดจากการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจ 
เพ่ือที่จะสามารถสรางความความประทับใจ และความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคาระดับองคกรที่เขา
มาติดตอ หรือใชบริการธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร เอชเอสบีซี สํานักงานใหญ ไดตอไปใน
อนาคต 
 2.  ควรที่จะมีการศึกษาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเขามาใชบริการ ที่
ธนาคาร เอชเอสบีซี โดยการเพ่ิมตัวแปรอิสระที่คาดวานาจะมีผลตอพฤติกรรมในการเขามาใช
บริการทั้งดานความถี่ในการมาใชบริการ และดานแนวโนมการมาใชบริการ อาทิเชน ปจจัยดานสวน
ประสมทางการตลาด หรือปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม เปนตน 
 3.  ควรที่จะมีการขยายขอบเขตของการศึกษาในสวนของความพึงพอใจ ซึ่งแตเดิม จะเนน
ศึกษาเฉพาะความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของพนักงานธนกิจธนาคารเทานั้น ดังนั้นใน
การศึกษาครั้งตอไป อาจเพ่ิมเติมปจจัยดานอ่ืนๆ ที่คาดวานาจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการ
เขามาใชบริการ ทั้งดานความถี่ในการมาใชบริการ และดานแนวโนมการมาใชบริการ เขาไปดวย 
อาทิเชน ปจจัยดานสถานที่ตั้งของธนาคาร หรือปจจัยดานอัตราคาบริการของทางธนาคาร เปนตน 
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แบบสอบถามเลขที่___________ 

 
แบบสอบถามเร่ือง: ความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการของ 

พนักงานธนกิจ ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮแบงกิ้งคอรปอเรช่ัน จํากัด 
มีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการใชบริการของลูกคา 

 
คําชี้แจง  
 แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใชในการศึกษาวิจัยประกอบการศึกษาคนควา ดวย
ตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มิใชเพ่ือประโยชนอ่ืนใด จึง
ใครขอความกรุณาและความรวมมือจากทาน ชวยตอบแบบสอบถามใหตรงตามความเปนจริงมาก
ที่สุด โดยแบบสอบถามฉบับนี้ แบงออกเปน 3 สวน คือ 
 สวนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
 สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของลูกคาที่เขามาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี 
 สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการ    
ของพนักงานธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี 
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สวนท่ี 1 
ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน [  ] หนาคําตอบที่ตรงกับความเปนจริงของตัวทาน 
 1.  เพศ  
  [  ] 1. ชาย      [  ] 2. หญิง 
 2.  อายุ 
  [  ] 1. ต่ํากวา 30 ป  [  ] 2. 30 – 39 ป 
  [  ] 3. 40 – 49 ป  [  ] 4. 50 – 59 ป 
  [  ] 5. ตั้งแต 60 ปข้ึนไป 
 3.  สถานภาพสมรส   
  [  ] 1. โสด   [  ] 2. สมรส/อยูดวยกัน  
  [  ] 3. หยาราง/หมาย/แยกกันอยู  
 4.  ระดับการศึกษาสูงสุด 
  [  ] 1. ต่ํากวาปริญญาตรี [  ] 2. ปริญญาตรี 
  [  ] 3. สูงกวาปริญญาตรี 
 5.  อาชีพ 
  [  ] 1. เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว [  ] 2. พนักงานบริษัทเอกชน 
  [  ] 3. พนักงานเดินเอกสาร [  ] 4. อ่ืนๆ โปรดระบุ......................... 
 6.  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
  [  ] 1. ต่ํากวาหรือเทากับ 40,000 บาท 
  [  ] 2. 40,001 – 60,000 บาท 
  [  ] 3. 60,001 – 80,000 บาท   
  [  ] 4. 80,001 – 100,000 บาท 
  [  ] 5. มากกวา 100,000 บาทข้ึนไป    
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สวนท่ี 2 
ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกคาท่ีเขามาใชบริการท่ีธนาคารเอชเอสบีซ ี

 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน [  ] หนาคําตอบที่ตรงกับความเปนจริงของตัวทาน 
 1.  ทานมาใชบริการประเภทใดกับทางธนาคาร เอชเอสบีซีบอยที่สุด (เลือกตอบเพียง 1 
ขอ) 
  [  ] 1. ฝาก-ถอนเงินสด/เช็ค  
  [  ] 2. โอนเงิน 
  [  ] 3. ออก Cashier’s Cheque  
  [  ] 4. สั่งซื้อสมุดเช็ค 
  [  ] 5. ขอเอกสารรายการเดินบัญช ี  
  [  ] 6. รับรองเอกสารตางๆ เพ่ือใชประกอบการทําธุรกรรมที่ธนาคารเอชเอสบีซี 
ในสาขาที่อยูตางประเทศ 
  [  ]  7. อ่ืนๆ โปรดระบุ......................... 
 2.  ความถี่ในการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซี โดยเฉลี่ย..........................ครั้ง/สัปดาห 
 3.  ชวงเวลาที่ทานมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีบอยที่สุด 
  [  ] 1. 09.30 - 11.30 น.    
  [  ] 2. 11.31 - 13.30 น. 
  [  ] 3. 13.31 - 15.30 น.   
 4.  ระยะเวลาในการใชบริการโดยเฉลี่ยตอครั้ง 
  [  ] 1. 1 - 5 นาที    
  [  ] 2. 6 - 10 นาที 
  [  ] 3. 11 - 15 นาที    
  [  ] 4. มากกวา 15 นาทีข้ึนไป  
 5.  ทานใชบริการที่ธนาคารแหงอ่ืนดวยหรือไมในปจจุบัน 
  [  ] 1. ใช   [  ] 2. ไมใช 
 6.  เหตุผลที่สําคัญที่สุดที่ทําใหทานตัดสินใจเลือกใชบริการกับธนาคารเอชเอสบีซี  
(เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 
  [  ] 1. อยูใกลบาน / ที่ทํางาน [  ] 2. ธนาคารมีความมั่นคง 
  [  ] 3. การบริการที่นาประทับใจ [  ] 4. จากคําแนะนําของผูที่เคยมาใชบริการ 
  [  ] 5. มีการใหบริการที่หลากหลาย [  ] 6. อ่ืนๆ โปรดระบุ......................... 
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 7. แนวโนมการมาใชบริการที่ธนาคารเอชเอสบีซีของทานในอนาคต 
 
   เพ่ิมข้ึนมาก _____:_____:_____:_____:_____ ลดลงมาก 
              5       4       3       2       1  
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สวนท่ี 3 
ขอมูลระดับความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการ 

ของพนักงานธนกิจธนาคารเอชเอสบีซี 
 
คําชี้แจง ขอใหทานอานขอความตอไปนี้ แลวพิจารณาวาทานมีความคิดเห็นตอขอความนั้นอยางไร  
 โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน ตามความเปนจริง 
 

ความพึงพอใจ 

คุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจเอชเอสบีซี 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

ดานลักษณะของการบริการ      
1. เครื่องมือและอุปกรณอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมทางการ

เงิน มีประสิทธิภาพที่ดี 
     

2. มีพนักงานคอยใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกแกลูกคาที่มาใช
บริการ 

     

3. จํานวนพนักงานใหบริการมีเพียงพอในการทําธุรกรรมทางการเงิน       
4. มีการจัดคิวลูกคาบริเวณหนาเคานเตอรอยางเปนระเบียบ      
ดานความไววางใจ      
5. สามารถนําเสนอผลติภัณฑหรือการบริการทางการเงนิไดตามคํามัน่

สัญญา ที่ใหไวกับผูใชบริการ 
     

6. ใหบริการธุรกรรมทางการเงนิไดอยางครบถวนและถูกตอง       
ดานความกระตือรือรน      
7. พนักงานสามารถที่จะใหบริการ  ไดอยางรวดเร็วและไมเกิด

ขอผิดพลาด 
     

8. พนักงานมีความเต็มใจทีจ่ะชวยเหลือลูกคาอยางทันททีันใด      
ดานสมรรถนะ      
9. พนักงานมีความรูความสามารถในการปฏิบัตงิาน      
10. พนักงานสามารถที่จะใชอุปกรณ  และเครื่องมือตางๆ ไดอยาง

คลองแคลววองไว 
     

11. พนักงานสามารถที่จะตอบขอสงสัยของลูกคาไดในทกุประเด็น      
12. พนักงานสามารถแกไขปญหา  ของลูกคาไดจนเปนที่พอใจ      
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ความพึงพอใจ 

คุณภาพการใหบริการของพนักงานธนกิจเอชเอสบีซี 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

ดานความมีไมตรีจิต      
13. พนักงานใหเกียรติลูกคาและมองวาลูกคาทุกคนคือบุคคลสําคัญ

ของธนาคาร 
     

14. การมีอัธยาศัยที่สุภาพและนอบนอมแกลูกคาที่มาใชบริการ      
15. พนักงานสามารถเก็บกลั้นอารมณ ความรูสึกไดเปนอยางดีกับ

ลูกคาที่จูจี ้
     

ดานความนาเชื่อถือ      
16. ความสม่ําเสมอของคุณภาพการใหบริการ      
17. มีอุปกรณและเครื่องมือทีท่ันสมัย  ไวคอยใหบริการอยางพรอม

เพรียง 
     

ดานความปลอดภยั      
18. พนักงานมีความซื่อสัตย สามารถ  ที่จะไววางใจไดเปนอยางดี      
19. มีมาตรการและระบบจัดเก็บขอมูลของลูกคาเปนอยางดี      
20. มีหลักฐานการใหบริการทีช่ัดเจน  แกลูกคาทุกครั้งทีม่าใชบริการ 

เชน   ใบรับรองการทําธุรกรรมจากธนาคาร 
     

ดานการเขาถึงบริการ      
21. สถานที่มีความสะดวกในการเขารับบริการ      
22. ข้ันตอนการใหบริการแกลูกคา  มีความเหมาะสมไมซับซอน      
ดานการติดตอสื่อสาร      
23. พนักงานใหคําแนะนํา/คําอธิบาย   ที่ชัดเจนและเขาใจไดงาย      
24. ธนาคารเลือกใชการประชาสัมพันธในหลากหลายรูปแบบอยาง

เหมาะสม เพ่ือใหลูกคาไดรับทราบถึงการใหบริการประเภทตางๆ 
ของทางธนาคาร 

     

ดานการเขาใจลูกคาหรือผูรับบริการ      
25. พนักงานที่ใหบริการสามารถคนหาและเขาใจในความตองการของ

ลูกคา 
     

26. พนักงานมีความกระตือรือรนและเอาใจใสตอปญหาของลูกคา       
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